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شروط ومتطلبات اإللتحاق بالكلية:
أوالً: اأن يكون املتقدم حا�سالً على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها ) ومتعرف بها من وزارة التعليم العايل ( وعلى ن�سبة مئوية 

ال تقل عن:
70 % للمتقدمني لدرا�سة لي�سان�س احلقوق للق�سمني العلمي واالأدبي.

80 % للمتقدمني للح�سول على بعثة داخلية للق�سم االأدبي و 80 % للق�سم العلمي.

65 % للمتقدمني لدرا�سة دبلوم القانون.

2.67 للمتقدمني لدرا�سة ما ج�ستري احلقوق، مع االأخذ بعني االإعتبار القبول امل�رشوط.

ثانيًا: اإجتياز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح للمتقدمني لربنامج اللي�سان�س واملاج�ستري
وتوؤخذ يف  االأمناء،  التي يحددها جمل�س  للدرجات  وفقاً  ال�سخ�سية  واملقابلة  العربية  واللغة  االإجنليزية  اللغة  اإختباري  اإجتياز  ثالثًا: 

االإعتبار هذه االإختبارات يف حتديد امل�ستوى.
كما توؤخذ يف االإعتبار من ح�سل على 500 نقطة يف اإختبار التوفل TOEFL، و 5,5 يف االيلتز IELTS اأو ح�سل على درجة اإمتياز باللغة 

العربية يف ال�سهادة الثانوية، وال يعفى الطالب من اإختبار حتديد امل�ستوى املقدم من الكلية، مهما كانت نتيجته يف هذه االإختبارات.
لغة الدراسة في الكلية:

اأن يدر�س على االأقل 6 - 8   لغة الدرا�سة االأ�سا�سية يف الكلية هي اللغة العربية واإلى جوارها اللغة االإجنليزية، ويجب على الطالب 
مقررات قانونية باللغة االإجنليزية خالل مدة درا�سة لي�سان�س احلقوق توزع على �سنوات الدرا�سة ح�سب الفرق الدرا�سية، وفقاً ل�سحيفة 
التخرج املطبقة بالكلية حتى تاريخه، ويجوز بقرار من جمل�س االأمناء زيادة هذا العدد وتطبيقه على املقبولني بعد �سدوره، ويحدد بقرار 

من جمل�س الكلية توزيع هذه املقررات على الفرق الدرا�سية.
يرفق الطلب اإللتحاق بالكلية المستندات التالية: 

1. �سهادة الثانوية العامة.
2. �سورة البطاقة املدنية للطالب ) االأ�سل للمطابقة (.

3. �سورة من جواز ال�سفر.
4. عدد 4 �سور �سخ�سية حديثة وملونة.

5. �سورة البطاقة االأمنية ) االأ�سل للمطابقة ( الأبناء الكويتيات من غري حمددي اجلن�سية.
6. �سورة البطاقة املدنية لالأم / و�سورة �سهادة امليالد الأبناء الكويتيات

7. بطاقة االإعاقة لذوي االإحتياجات اخلا�سة �ساحلة املفعول.
8.  اأن يقدم الطالب ما يفيد تقدميه الإختبار التوفل TOEFL اأو االيلتز IELTS والنتيجة التي ح�سل عليها فيه الأخذها يف االإعتبار، وال 

يعتربان بديالً عن اإختبار امل�ستوى املحدد من الكلية.
9. �سهادة ملن يهمه االأمر للمرتبطني بجهة عمل ) لتحديد نظامه الدرا�سي �سباحي / م�سائي(

10. ت�سديد ر�سوم طلب االإلتحاق.

11. تقدمي اإف�ساح عن و�سعه الدرا�سي ال�سابق اأو عمله ال�سابق اأو احلايل.

12. اأية م�ستندات اأخرى تطلبها الكلية )بيان للمدة الزمنية التي ق�ساها بعد الثانوية العامة(.

بعثات مجلس الجامعات الخاصة: 
1.  مينح جمل�س اجلامعات اخلا�سة يف كل ف�سل درا�سي عدداً من البعثات الداخلية للطلبة احلا�سلني على الثانوية العامة مبعدل عام 
ال يقل عن 80 % لطلبة الق�سم االأدبي و 80 % لطلبة الق�سم العلمي حالياً، ويتم القبول على اأ�سا�س املفا�سلة بني املعدالت، وقد 

تتغري هذه الن�سب بقرار من جمل�س اجلامعات اخلا�سة.
2.  مينح جمل�س اجلامعات اخلا�سة عدداً من البعثات الداخلية للطلبة احلا�سلني على دبلوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي -تخ�س�س 

قانون-  اأو ما مياثله بال�رشوط التالية:
- احل�سول على معدل عام 3.00 نقاط اأو ما يعادلها.

- معادلة الكلية )30 وحدة درا�سية ( من �سهادة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
- عدم االإرتباط بجهة عمل حكومية، وقد تتغري هذه ال�رشوط من جمل�س اجلامعات اخلا�سة.
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من نحن

كلية القانون الكويتية العاملية )KILAW( هي اأول كلية قانون خا�سة يف دولة الكويت ، مت اإن�ساوؤها مبوجب املر�سوم االأمريي رقم 144 
ل�سنة 2008 برتخي�س من جمل�س اجلامعات اخلا�سة – وزارة التعليم العايل، وقد ح�سلت يف �سهر يوليو 2014 على االعتماد االأكادميي 

واملوؤ�س�سي من قبل جمل�س اجلامعات اخلا�سة ملدة 4 �سنوات.

رسالتنا

تزويد املجتمع بخريجني متميزين يف العلوم القانونية موؤهلني باأعلى امل�ستويات العلمية واملهنية، وبتفكري نقدي لالأحكام الق�سائية 
وامل�سكالت القانونية، الأداء مهام املهن القانونية املختلفة يف جانبيها النظري والعملي، وحمل اأمانة حتقيق العدالة والدفاع عن احلق 

واإر�ساء دعائمه.

قيمنا
احلفاظ على القيم العربية واالإ�سالمية االأ�سيلة.

االلتزام باالأ�سول القانونية والعلمية يف اأداء املهنة.
احرتام مبداأ امل�رشوعية و�سيادة القانون يف التعامالت املختلفة.
االلتزام باأخالقيات املهن القانونية واحلفاظ عليها وتر�سيخها.

اعتناق قيم مبادئ التنوع وعدم التفرقة العن�رشية وحتقيق مبادئ امل�ساواة كاملة للتعليم القانوين.

رؤيتنا
تقدمي تعليم قانوين متميز، يعتمد التفكري النقدي.

Who are we
Kuwait International law school (KILAW) is the first private law school in the State of Kuwait, established under Amiri 
decree No 144 of 2008 licensed from Private Universities Council – Ministry of Higher Education, (KILAW) has the 
academic and institutional accreditation of Private Universities Council for four years in July 2014.

Our Mission
Provide the community with distinct graduates in legal sciences qualified with highest professional and scientific 
standards, and critical thinking to judicial and legal problems, to perform the functions of various legal professions 
in theoretical and practical aspects, and carry the trusteeship of Justice and defend the right to lay its grounds.

Our values
Maintaining Arabic and Islamic values.
Compliance with legal and academic essentials in performing profession.
Respect the principle of legality and the rule of law in various dealings.
Committing Ethics of legal profession and maintain and consolidate them.
Embracing the principles of diversity and non-discrimination and achieve full equality principles of legal education.

Our vision
Provide distinguished legal education, with critical thinking.
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االفتتاحية
تجسيد النبض الحي

يتجدد اللقاء للعام اخلام�س على التوايل مع جملة OUR KILAW التي تعك�س جوانب من عامل كلية القانون الكويتية العاملية 
KILAW، التي ترت�سخ مكانتها من عام اإلى عام ك�رشح اأكادميي كويتي، يقدم لطلبته تعليما قانونيا متميزا.. لينطلقوا بعد التخرج اإلى 
اآفاق احلياة املهنية و ُهم مزودون باملعرفة والثقافة والعلم والثقة بالنف�س، حيث ي�سق كل واحد منهم طريقه يف كل موقع ي�سل اإليه 

معتمدا - بعد الله - على ما ناله من علوم نظرية وتطبيقية جتعله موؤهال لتحقيق النجاح املهني.
ومهما حاولنا اأن جنعل جملة OUR KILAW اأكرث �سمولية ملا تختزنه الكلية باإدارتها واأ�ساتذتها وموظفيها وطلبتها من طاقات، وما 
يتم تقدميه على مدار العام اجلامعي من اأن�سطة وفعاليات ثقافية وريا�سية وتوعوية واجتماعية وترفيهية، ن�سعر بالتق�سري الأن الكلمة 

وال�سورة تعجزان عن جت�سيد النب�س احلي والتفاعل البناء بني اأ�رشة الكلية التي يجمع بني اأفرادها رابط االألفة والتعاون.
ويبقى قدوتنا يف ذلك رئي�س جمل�س االأمناء د. بدر اخلليفة، ورئي�س وعميد الكلية اأ.د. حممد املقاطع، اللذين ي�سهران على اإعالء �ساأن 
الكلية يف خمتلف املجاالت، حتى اأ�سبحت يف فرتة قيا�سية �سباقة بني مثيالتها، لي�س فقط فيما تقدمه لطلبتها من درا�سة نظرية 
وعلوم تطبيقية متميزة اأثمرت يف ا�ستقطاب القطاعني احلكومي واخلا�س خلريجي الكلية، وقبول جامعات عاملية لعدد من خريجينا 
الذين رغبوا يف ا�ستكمال درا�ستهم العليا فيها والتنويه مب�ستوياتهم العلمية، اإمنا يف متيزها بالعديد من االأن�سطة والفعاليات، نكتفي 
بالتوقف عند اثنني منهما على �سبيل املثال، االأول تنظيم املوؤمتر العلمي القانوين الوحيد يف الكويت لل�سنة الرابعة على التوايل، وقد 
تخطت اأ�سداوؤه الكويت والعامل العربي لي�سبح دوليا ي�ستقطب باحثني واأكادمييني عامليني وعربا، والثاين الذي تنفرد فيه الكلية هو جتاوز 
مرحلة م�ساركة طلبتنا بامل�سابقات املحلية واالإقليمية والعاملية باللغتني العربية واالإجنليزية، اإلى مرحلة حتول الكلية اإلى مركز اإقليمي 
التجاري،  االإقليمية مل�سابقتي وليم فيز للتحكيم  الت�سفيات  املا�سي  العام اجلامعي  الكلية يف  امل�سابقات حيث ا�ستقبلت  لتنظيم 

وجي�سوب للتحكيم الدويل، ونظمت م�سابقة املحكمة ال�سورية العربية بن�سختها الرابعة.
وال ي�سعنا ونحن ن�سع بني اأيديكم عددنا اخلام�س من جملة OUR KILAW اإال اأن ن�سكر كل من �ساهم يف ا�ستمرار �سدورها بانتظام 
من عام اإلى عام بت�سجيع ودعم من اإدارة الكلية، وكذلك ال�سكر جلميع االإدارات التي كان لها الدور البارز يف دفع م�سرية التقدم اإلى 

االأمام مبا قدمته من اجنازات.
والله ويل التوفيق

اإدارة العالقات العامة والت�سويق

Editorial 

The Embodiment of the Living Pulse
The meeting is renewed for the fifth consecutive year, with OUR KILAW magazine, which reflect aspects of 

Kuwait International Law School KILAW, which hold its position from year to year as an academic edifice, offers 
its students a distinguished legal education, and teaches them self-confidence, where each one of them makes his/
her way at every position he acquires  supported with the theoretical and practical knowledge that qualifies him/
her for professional success.

No matter how much we try to make Our KILAW more inclusive of what the School, faculty members, staff, 
and students can provide, and what is being offered throughout the academic year of cultural, sports, educational, 
social and recreational activities, we feel that the we are still incapable of reflecting the lively pulse and constructive 
interaction between the School,s family which brings members together with the link of familiarity and cooperation.

 Our role model is the Chairman of the Board of Trustees, Dr. Badr Al- Khalefah, and the School,s President / 
Dean Prof. Mohammad Al-Moqatei, who is keen to elevate the School in various fields, so that in a record period, 
it has become a pioneer among its peers. It is not only with what it provide its students of a theoretical study and 
distinguished applied sciences that the school,s graduates are now attracting private and government sectors, 
as well as international universities where students wish to complete their higher education and enhance their 
academic standards, but it is also through the distinguished activities and events conducted through the School. 
One of these activities is organizing the only legal academic conference in Kuwait for the fourth year respectively, 
which has attracted legal personnel and academics from Kuwait, the Arab world as well various countries around 
the world. Another activity would be the students> participation in local, regional and international competitions 
in both Arabic and English, which resulted in turning the School into a regional center for organizing competitions 
as the School has hosted and organized, last year, the regional competitions of the Willem Vis International 
Commercial Arbitration Moot and the Jessup International Arbitration, as well as the 4th Arabic moot Court.

We cannot now only to present for you our fifth issue of OUR KILAW journal and to thank everyone who 
contributed to continuing issued regularly from year to year with the encouragement and support of the school 
management, and thanks to all departments that had a prominent role in pushing forward their achievements

Department of public relations and marketing
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الحصاد وفير
بقلم: د. بدر الخليفة
رئيس مجلس األمناء

فعالً كان احل�ساد وفرياً يف العام اجلامعي 2017/2016، هذا ما عاي�سته مع زمالئي االأفا�سل يف 
جمل�س االأمناء، من خالل متابعتنا ملا حتفل به هذه الكلية من اأن�سطة وفعاليات جتعل احلياة تدب يف 
اأرجائها ومرافقها على امتداد العام، يف الوقت الذي يتابع فيه اأبناوؤنا الطلبة درا�ستهم، بحيث تتكامل 
اأن نقدم  تاأ�سي�س الكلية وهو  اإليه عند  االأن�سطة بتنوعها وثرائها لت�سب يف الهدف الذي �سعينا 
تعليما قانونيا متميزا للطلبة ويف ذات الوقت فتح كل االآفاق اأمامهم ليك�سفوا عن القدرات الكامنة 
وي�سجعهم  بالفائدة،  عليهم  يعود  مبا  ال�ستثمارها  مواهب  من  نفو�سهم  به  تزخر  وما  ذواتهم  يف 
على التعبري عن �سخ�سياتهم بحرية و�سجاعة بعد اأن ميتلك كل واحد منهم ال�سخ�سية املتكاملة 

امل�سلحة بالعلم واملعرفة ويف ذات الوقت ال�سجاعة االأدبية لقول كلمة احلق واالنحياز للحقيقة والعدل.
وال ي�سعني يف هذا املقام ومع �سدور العدد اخلام�س من جملة OUR KILAW اإال اأن اأكرر ثنائي على فكرة اإ�سدارها من عام اإلى عام 
لتكون مرجعا لكل منتم للكلية من اأ�ساتذة وموظفني وطلبة ت�سلط ال�سوء على معظم االأن�سطة الثقافية واالجتماعية والريا�سية 
والتوعوية والرتفيهية التي حتظى باالهتمام الالزم من قبل اإدارة الكلية، واالإدارات املعنية، وهيئة التدري�س، ورابطة الطلبة، حيث يعمل 
اجلميع على تنظيم هذه االأن�سطة وفقا لروؤية وا�سحة وهدف حمدد وهو تر�سيخ مكانة الكلية ك�رشح اأكادميي كويتي ي�ساهم يف تنمية 
اأعباء املهام  عقول طلبته بالعلم واملعرفة والثقافة ال�ساملة وي�ساهم يف بلورة �سخ�سياتهم ليكونوا بعد التخرج موؤهلني ملواجهة 
وامل�سوؤوليات التي �سيتولونها ليكملوا م�سرية من �سبقهم يف خدمة وطنهم وجمتمعهم ويكونوا اأبناء بررة لذويهم الذين مل يبخلوا 

عليهم بالعطاء.
واأختم كلمتي بالتوجه اإلى اأبنائنا الطلبة وخ�سو�سا امل�ستجدين منهم، اإلى عدم الرتدد يف التعبري عما يختزنونه من مواهب، الأننا 
�سن�ساعدهم على تنميتها وتطويرها، حتى ن�ساهم من خالل م�سوؤوليتنا االجتماعية يف بلورة �سخ�سياتهم وبناء جيل واع نهديه لهذا 

الوطن املعطاء كي ي�ساهم يف اإعالء �رشوح العمران احل�ساري وير�سم مالمح كويت الغد وامل�ستقبل.

Bountiful Harvest 

By: Dr Bader Al Khalifah
Chairman of the Board of Trustees

Indeed, the harvest was abundant in the academic year 2016/2017. This is what I experienced with my 
distinguished colleagues in the Board of Trustees, through our follow-up of the activities and events that make the 
School  facilities full of  life throughout the year as our students follow their studies , so that the activities can be 
integrated into their diversity and richness to reach the goal we sought at the establishment of the School, which  
is to provide students with legal education, and at the same time opening up all opportunities for them to reveal 
their potentials and their talents to invest them for their benefit. We also wish to encourage them to express their 
characters with freedom and courage after helping each of them create an integrated character, and arming them 
with knowledge and education, and at the same time providing them with the moral courage to say the truth and 
take the side of justice.

In this regard and  with this  fifth issue of OUR KILAW, I repeat my complement on  the idea of its publication  
from year to year as a reference for the School

,
s faculty members, staff, and students to highlights most of the 

cultural, social, sports and recreational activities which have the attention required by the School administration, 
the concerned departments, the faculty, and the Students, Association, where everyone work together to organize 
these activities in accordance with a clear vision and a specific goal, that is to consolidate the School

,
s status as a 

Kuwaiti academic innovation that contributes to the development of the minds of its students with knowledge, and 
comprehensive culture, and contributes to the crystallization of their personalities to be  qualified to cope with the 
tasks and responsibilities they need in order to complete the march of their predecessors and serve their community, 
and be a source of pride to their giving parents. 

I would like to conclude by addressing our students, especially freshmen, and encourage them not to hesitate to 
express their talents, because we will help to develop and improve them, so that we contribute through our social 
responsibility to crystallize their personalities and build a conscious and generous generation to serve this generous 
country, in order to contribute to the promotion of the country’s urban civilization and draw the features of Kuwait 
for the near and far future. 
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جهود متميزة
بقلم: أ.د. محمد المقاطع

رئيس وعميد الكلية
الطريق  على  ن�سري  الكلية  هذه  يف  باأننا  اأتاأكد   OUR KILAW جملة  فيها  اأت�سفح  مرة  كل 
ال�سحيح، ونحقق االإجناز تلو االإجناز وترتاكم اخلربات التي تك�سبنا كل مقومات النجاح التي حققنا 
الكثري منها خالل ال�سنوات ال�سبع املا�سية، ون�سعى لتحقيق االأكرث يف ال�سنوات املقبلة باإذن الله، 
مادمنا كلنا نعمل بروح الفريق الواحد، وترت�سخ بيننا روح االنتماء لهذا ال�رشح االأكادميي الذي نريده 
احلق  قيم  تكري�س  على  يعمل  الكويت،  يف  اخلا�س  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بني  منوذجا  با�ستمرار 
والعدالة واحرتام القانون، لي�س فقط بني طالبه، اإمنا بني خمتلف فئات املجتمع، من خالل ن�رش الثقافة 
القانونية مبختلف ال�سبل والو�سائل املتاحة، ويف مقدمتها دفعات اخلريجني من طلبتنا الذين ا�ستقطبهم القطاعان احلكومي واخلا�س 
وقطاع املحاماة تقديرا ملا نالوه من تعليم نظري وتطبيقي وما تزودوا به من خربات عملية خالل �سنوات درا�ستهم ليتخرجوا مزودين 

بالتفكري النقدي واحرتام مبادئ احلوار وااللتزام بقيم العدالة و�سيادة القانون.
ولذا كان االإ�رشار على ا�ستمرار �سدور هذه املجلة مبا تت�سمنه من اأخبار ومعلومات �ساملة عن غالبية االأن�سطة والفعاليات املتنوعة 
واملتعددة والتي ت�سمل الثقافة والريا�سة والرتفيه والتوعية والفنون، والتي ي�سارك يف اإعدادها وتنظيمها عدد من االإدارات املعنية يف الكلية 
وهيئة التدري�س ورابطة الطلبة، لت�سكل كلها هذه احل�سيلة املتميزة من االأن�سطة التي تت�ساعف من عام اإلى عام وت�سبح اأكرث تنوعا 

و�سمولية.
التعليمي  العمل  يتوازن فيه  الذي  الكلية  ووا�سحة عن عامل  لنقدم من خاللها �سورة جلية  اإلى جهد متميز  ذلك يحتاج  وكل 
االأكادميي وفق اأعلى املعايري املعتمدة يف اأرقى كليات القانون العاملية، واجلهد التطبيقي الذي يت�سمن امل�سابقات املحلية واالإقليمية 
والدولية والتدريب امليداين والندوات واملحا�رشات والن�ساطات الريا�سية والرتفيهية التي تك�سف عن بع�س مواهب الطلبة وت�ساهم يف 

بناء ال�سخ�سية املتوازنة لديهم.
ويبقى اأن اأكرر الوعد باأن هذه الكلية ما�سية قدما بجهود كل املنتمني اإليها نحو اآفاق �سا�سعة من العطاء للتعليم القانوين املتميز، 
لتِهب للكويت اأجياال من اخلريجني املزودين بالعلوم القانونية لنبقى جمتمعا واأفرادا ننعم باالأمان والعدل يف ظل دولة املوؤ�س�سات والقانون.

Distinct efforts 

By: Prof. Mohammed Al-Moqatei
KILAW’s President/Dean

Every time I browse our magazine OUR KILAW,  I know that we are on the right path in this School, and we 
continued to accomplish achievement one after another, and build up the experiences which present the elements 
of success that we have achieved during the past seven years, and the ones we  strive to achieve in the coming 
years. We all work in the team spirit, with a sense of belonging to this academic edifice which we wish to witness 
its development to become a model among private higher education institutions in Kuwait. We are committed to 
the values of truth, justice and respect for the law, not only among students, but among different groups of society, 
through the spreading of legal culture in various ways. Among these ways are our graduates who have been 
attracted by the public and private sectors and the legal profession in recognition of the theoretical and practical 
education they have received during the years of their studies. They graduate after obtaining the critical thinking 
skills and respect for the principles of dialogue and commitment to the values of justice and the rule of law.

Therefore, we insist on continuing to publish this magazine, which includes a comprehensive news and 
information on the majority of the various activities and events, which include culture, sports, recreation, education 
and arts, that are being prepared and organized by a number of the School,s departments, faculty members as 
well as the Student Association, forming a distinguished outcome of activities that continue to grow each year and 
become more diverse and inclusive.

This all requires a distinct effort to provide a clear image of the School, where academic education is balanced 
in accordance with the highest standards adopted in the finest international faculties of law, along with the practical 
efforts which include local and regional competitions and international field training, seminars, lectures, sports and 
recreational activities that reveal some talents and contribute to building the students

,
 balanced personalities.

I would like to reiterate the promise that this School will advance the efforts of all its members towards a wide 
horizon of excellence in the provision of distinguished legal education, to give Kuwait generations of graduates 
with legal knowledge to enjoy safety and justice in the state of institutions and law.
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اتفاقيات
المبنى الجديد متعدد الخدمات

اإذا كان احللم ببناء مبنى خا�س للكلية قد حتقق ونال اإعجاب كل من زاره من ال�سيوف من داخل الكويت وخارجها، جلمال ت�سميمه 
اإدارة  من  الكلية  »جمتمع«  اإليها  يحتاج  التي  اخلدمات  كل  ت�سمل  التي  التحتية  البنية  و�سالمة  جتهيزاته  وحداثة  مرافقه  وتكامل 
وموظفني يف خمتلف االأق�سام واالإدارات وهيئة تدري�س وطلبة، حتى يوؤدي اجلميع اأدوارهم، ويقوموا مب�سوؤولياتها، وينفذوا واجباتهم بي�رش 
و�سهولة وعلى اأكمل وجه، مما يوؤدي يف املح�سلة النهائية اإلى جناح املهمة التعليمية وهي الهدف االأ�سمى الذي حققناه ون�سعى دائما 

لتحقيقه جتاه طلبتنا من عام اإلى عام.

فاإن احللم يتم ا�ستكماله قريبا، باالنطالق نحو اآفاق اأو�سع تخدم العقل واجل�سم، تنفيذا للمقولة ال�سهرية »العقل ال�سليم باجل�سم 
ال�سليم«، حيث �ستبداأ ور�سة بناء �رشح معماري من دورين و�رشداب ف�سيح مكمل ل�رشح الكلية، يف مبنى جديد متعدد اخلدمات، يت�سمن 
مكتبة لالأبحاث والدرا�سات، وم�رشحا متعدد اال�ستخدامات جمهزاً باأحدث املعدات والو�سائل ال�سمعية والب�رشية، و�ساالت األعاب لكرة 

اليد واجليمنا�سيوم، وم�سبحاً اأوملبياً، و�ساالت للمطاعم واملقاهي احلديثة ومواقف ف�سيحة لل�سيارات.

Multiservice Campus
The dream of building a special building for the School has been achieved and it has been complimented by all 

the School,s guests from inside and outside Kuwait for the beauty of its design, integration of modern facilities, and 
the integrity of its infrastructure, which includes all the services needed by the School,s «community»: administration 
and staff in various sections, departments, faculty members and students, so that everyone will play their roles, carry 
out their responsibilities and duties easily and readily, to the fullest extent in order to reach the final result which is 
achieving success of the educational mission of the School as the highest goal that we strive to achieve towards our 
students from year to year.

The dream will be completed soon, starting towards a wider horizons serving the mind and the body, in 
implementation of the famous statement «A healthy mind lives in a healthy body.» The constructions of this building 
shall start to include a building with two floors and a spacious basement, in a new multiservice campus, including 
a library 

واجهة املبنى اجلديد املتعدد اخلدمات

Agreements 
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Cooperation Agreement with the Kuwait Institute for Scientific 
Research

Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) has signed a cooperation agreement with Kuwait International Law 
School (KILAW), providing legal advice on contract registration procedures for the protection of intellectual property 
and the drafting of patents.

The Institute’s General Director, Mrs. Samira Al Sayed Omar, stated: “The agreement also provides for defining 
the legal framework for commercial and investment transactions with the public and private sectors, which helps the 
institute to find legal solutions, especially in the enactment of laws related to technology transfer from the institute to 
the industrial sector in Kuwait, And seek the necessary approvals to establish or participate in the establishment of 
companies that are based on the techniques of the institute to contribute to the marketing of its research products.”

KILAW’s Dean/President Prof. Mohammad Al Moqatei stated: “This agreement enables the School to benefit 
from the facilities of the institute such as laboratories and seminars and workshop halls to incubate projects and to 
introduce modern administrative and legal methods and systems to strengthen the capabilities of the institute.

for research and studies, multiuse theater fully equipped with audiovisual equipments, as well as a gym, a 
playground, an Olympic swimming pool, modern restaurants and café lounges along with a spacious parking 
spaces.

The purpose of creating this multiservice building is to provide the School,s staff, students and visitors with means 
of comfort, and to inculcate the values of fellowship and family spirit among everybody in the School. This building 
shall become a meeting place for everyone during their leisure time whether to read, conduct research in a quiet 
atmosphere while providing all the required legal references, or whether to do sport, practice hobbies, or maintain 
fitness. This is addition to the various activities and events that shall be performed on the theater which will be a 
lively stage for  activities throughout the academic year including seminars, conferences, cultural and awareness 
activities.

اتفاقية تعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية
وقع معهد الكويت لالأبحاث العلمية اتفاقية تعاون مع كلية القانون الكويتية العاملية KILAW تن�س على تقدمي امل�سورة القانونية 

اخلا�سة باإجراءات ت�سجيل العقود حلماية امللكية الفكرية، و�سياغة ت�سجيل براءات االخرتاع.
وقالت مدير عام املعهد �سمرية ال�سيد عمر: »االتفاقية تن�س اأي�ساً على حتديد االإطار القانوين لتعامالت املعهد التجارية واال�ستثمارية 
املتعلقة يف عملية نقل  القوانني  �َسن  القانونية، وخا�سة يف  احللول  اإيجاد  املعهد على  ي�ساعد  واخلا�س وهو ما  العام  القطاعني  مع 
اأو امل�ساركة يف  التكنولوجيا من املعهد اإلى القطاع ال�سناعي يف الكويت، وال�سعي اإلى احل�سول على املوافقات املطلوبة لتاأ�سي�س 

تاأ�سي�س ال�رشكات القائمة على تقنيات املعهد للم�ساهمة يف ت�سويق منتجاته البحثية«.
من جانبه، قال رئي�س وعميد كلية القانون الكويتية العاملية اأ.د. حممد املقاطع »هذه االتفاقية متكن الكلية من اال�ستفادة من مرافق 
املعهد من خمتربات وقاعات للندوات وور�س العمل حل�سانة امل�ساريع، واإدخال اأ�ساليب واأنظمة اإدارية وقانونية حديثة لتعزيز قدرات املعهد«.

والغاية من اإن�ساء هذا املبنى املتعدد اخلدمات توفري كل �سبل الراحة للموظفني والطلبة والزوار، وتر�سيخ قيم الزمالة وروح االأ�رشة 
بني كل املنتمني لعامل الكلية، حيث ي�سبح هذا املبنى بعد اكتمال بنيانه ملتقى للجميع يف اأوقات الفراغ للمطالعة واإعداد البحوث 
يف اأجواء من الهدوء بعد اأن يجد بني يديه املراجع التي يحتاج اإليها يف خمتلف املعارف القانونية، وميار�س الهواية الريا�سية املحببة له 
اأو القيام بالتمارين التي حتافظ على اللياقة، اإ�سافة اإلى خمتلف االأن�سطة والفعاليات التي �سيحت�سنها امل�رشح ليكون �سعلة ن�ساط 

على مدار العام اجلامعي ملا �سيقام على خ�سبته من ندوات وموؤمترات واأن�سطة ثقافية وتوعوية وترفيهية متنوعة.
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اتفاقية تعاون بين الكلية وشركة أوريدو

Cooperation Agreement between the School and Ooredoo

وقعت كلية القانون الكويتية العاملية و�رشكة )اأوريدو( يوم االأربعاء املوافق 21 دي�سمرب 2016 اتفاقية للتعاون امل�سرتك، ت�سمنت 
تنظيم ورعاية �رشكة )اأوريدو( برامج ودورات تدريبية قانونية لعدد من طلبة الكلية، وذلك يف فروع ال�رشكة داخل الكويت وخارجها. 
وت�سمل االتفاقية اإتاحة الفر�سة اأمام الطلبة للتعرف عن كثب وب�سكل مبا�رش على االأ�س�س القانونية التي تعتمدها �رشكة اأوريدو يف 
تعامالتها مع خمتلف اجلهات الر�سمية واخلا�سة، فيما يتعلق بتطبيق القوانني ذات ال�سلة )القانون التجاري والقانون االإداري وغريهما...( 
ل�سمان �سالمة االإجراءات املتبعة. وقد مثل الكلية يف التوقيع على هذه االتفاقية رئي�سها وعميدها االأ�ستاذ الدكتور حممد عبد 

املح�سن املقاطع، فيما مثل �رشكة )اأوريدو( ال�سيخ حممد بن عبدالله اآل ثاين املدير العام و الرئي�س التنفيذي. 
اإنها  )اأوريدو( قائال:  اأ.د. حممد املقاطع رئي�س وعميد الكلية  بالتفاعل والتجاوب من قبل م�سوؤويل �رشكة  اأ�ساد  وبهذه املنا�سبة، 
تعد �رشكة رائدة ومتميزة يف جمال تعزيز قطاع االت�ساالت يف الكويت، م�سريا اإلى اأنها اأي�سا ن�سطة يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية، 
ومبادراتها معروفة على نطاق وا�سع، ولذلك فاإن اإدارة الكلية حتييها وت�سجعها على ذلك، وهي  تتبادل معها قيم امل�ساركة والتعاون 

وخدمة املجتمع، وتتطلع اإلى تعزيز وتطوير ذلك يف قادم االأيام. 
اآل ثاين املدير العام والرئي�س التنفيذي ل�رشكة )اأوريدو( بتوقيع اتفاقية التعاون مع  من جهته، رحب ال�سيخ حممد بن عبد الله 
الكلية، التي تعترب واحدة من املوؤ�س�سات التعليمية اجلامعية اخلا�سة املتميزة يف الكويت، واأو�سح اأن االتفاقية التي مت التوقيع عليها 
تت�سمن برامج تدريبية قانونية نظرية وعملية داخل الكويت، كما تت�سمن رعاية اطالع طلبة الكلية على جتارب ال�رشكة يف عوا�سم 

عربية وعاملية اأخرى، مبا ميكنهم من اكت�ساب خربات يف جماالت جديدة.

اأ.د. حممد املقاطع وال�سيخ حممد اآل ثاين يوقعان االتفاقية

On Wednesday, December 21, 2016, Kuwait International Law School and Ooredoo signed a joint cooperation 
agreement, which stated that Ooredoo shall organize and sponsor legal training programs and courses for a number 
of the School’s students at the company,s branches inside and outside Kuwait. The agreement provides students with the 
opportunity to learn, more closely and directly, about the legal basis adopted by Ooredoo in its dealings with various 
official and private entities regarding the application of relevant laws (commercial law, administrative law, etc.) to ensure 
the proper implementation of procedures. The School was represented during the signing ceremony by its Dean/President 
Prof. Mohammad Al Moqatei, alongside the CEO and Executive Chairman of Ooredoo, Sheikh Mohammed Bin Abdullah 
Al-Thani.

On this occasion, KILAW’s Dean/President Prof. Mohammad Al Moqatei praised the interaction and responsiveness 
of Ooredoo officials and stated: «It is a pioneering and distinguished company in the field of strengthening the 
telecommunications sector in Kuwait. It is also active in the field of social responsibility, and its initiatives are widely known. 
The School administration encourages Ooredoo to continue doing so, sharing with them the values of participation, 
cooperation and community service, looking forward to strengthening and developing these values in the coming days.”

Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al-Thani, CEO and Executive Chairman of Ooredoo, welcomed the signing of an 
agreement with the School, describing it as one of the outstanding private educational institutions in Kuwait. He explained 
that the signed agreement includes theoretical and practical legal training programs in Kuwait. It also includes introducing 
the students, to the company,s experiences in other Arab and international capitals, enabling them to gain experience in 
new fields.

Prof. Mohammed Al-Moqatei and Sheikh Mohammad Al Thani Signin The agreenent
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حر�ست اإدارة كلية القانون الكويتية العاملية على اختيار نخبة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س، كي توؤدي ر�سالتها من خاللهم، كما بلغ 
عدد حملة الدكتوراه من املدر�سني )85 %( من جمموع اأع�ساء هيئة التدري�س، من بينهم 9 عمداء �سابقني جلامعات وكليات جامعية، يف حني اأنه 
وفقا ملعايري ومتطلبات جمل�س اجلامعات اخلا�سة ينبغي اأن ي�سكل حاملو الدكتوراه ن�سبة ال تقل عن )67 %( من اأع�ساء هيئة التدري�س، و 85 % 

يجب اأن يكونوا حا�سلني على درجة املاج�ستري، و 10 % من حاملي درجة البكالوريو�س؛ 
وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 67 % من اأع�ساء هيئة التدري�س معينون بنظام الدوام الكامل، يف حني اأن 33 % معينون بنظام الدوام اجلزئي، كما 
تتبع الكلية �سيا�سة �سارمة تتما�سى مع املعايري الدولية املتبعة يف اأرقى اجلامعات العاملية  فيما يتعلق بن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س اإلى 

الطلبة مبا ال يزيد عن 22 طالبا لكل اأ�ستاذ.
واأخريا فاإن الكلية ت�ستعني بذوي اخلربة والكفاءة من االأكادمييني الذين لهم باع طويل يف مهنة التدري�س، من دول متعددة اإلى جانب الكويت، 
اإثراء  ي�ساهم يف  مما  والهر�سك،  والبو�سنة  وا�سرتاليا  وهولندا  وفرن�سا ومقدونيا  املتحدة  واململكة  االأمريكية  املتحدة  والواليات  العربية  كالدول 
التجربة التي قامت عليها كلية القانون الكويتية العاملية منذ تاأ�سي�سها وحتى اليوم مما مكنها من حتقيق العديد من االإجنازات على خمتلف 

امل�ستويات يف فرتة قيا�سية.

The School administration was keen to select a distinguished group of faculty members to carry out its mission. The 
number of PhD holders was 85% of the total number of faculty members, including 9 former deans of universities and 
colleges. In accordance with the standards and requirements of the Private Universities Council, PhD holders should 
constitute at least 67% of the faculty members, while 20% are Master’s degree holders, while 10% are Bachelor’s degree 
holders.

In addition, 67% of faculty members are full-timers, 33% are part-timers. The School follows a strict policy in line with 
the international standards of the highest international universities regarding the percentage of faculty members to students 
that does not exceed 22 students per instructor.

Finally, the School employs experienced and qualified academics, who have a long history of teaching, from several 
countries besides Kuwait, such as Arab countries, the United States of America, the United Kingdom, France, Macedonia, 
the Netherlands, Australia and Bosnia and Herzegovina, thus enriching the experience of KILAW From its establishment 
to the present day, enabling it to achieve many achievements at various levels in a record period.

تميز أعضاء هيئة التدريس

Distinguished Faculty Members

رؤساء األقسام العلمية

األقسام العلمية

Heads of Academic Departments

Academic Departments

تتعدد املهام التي يتوالها روؤ�ساء االأق�سام العلمية يف الكلية، وكلها ت�سب يف م�سلحة العملية التعليمية من اأجل م�ساهمة كل واحد 
منهم مبا ميتلكه من خربة اأكادميية يف تقدمي تعليم قانوين متميز، وفق املعايري الراقية املعتمدة، وال�سعي الدوؤوب لتطوير املنهاج مبا يتوافق مع 

الروؤية امل�ستقبلية، يطيب ملجلة OUR KILAW اأن تقدم موجزا لل�سري الذاتية واملهنية لروؤ�ساء االأق�سام العلمية.

The tasks of the heads of the academic departments in the School are varied, all of which are in the interest of the 
educational process. Each of them contributes with his/her academic experience in providing a distinguished legal 
education according to the approved high standards, and continuously strives to develop the curriculum in line with the 
School’s future vision. Our KILAW would like to provide a summary of the CVs of the heads of Academic Departments. 
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أ.د. يسري العصار
رئيس قسم القانون العام

نائب العميد للشؤون العلمية

د. أحمد الفارسي،
المدير التنفيذي - مركز الكويت 

للدراسات والبحوث القانونية

Prof. Yousri Al Assar,
Head of Public Law Department
Associate Dean for Academic Affairs

Dr. Ahmed Al Faresi,
Executive Director - Kuwait Institute
for Judicial & Legal Studies

•   ال�شهادات العلمية: 
-  دكتوراه الدولة يف القانون العام من جامعة باري�س 2، عام 1988

- دبلوم القانون العام من جامعة باري�س 2، عام 1980
- دبلوم العلوم اجلنائية من جامعة القاهرة، عام 1975 

- دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة، عام 4197
- لي�سان�س احلقوق من جامعة القاهرة، عام 1973.

•   اأهم امل�ؤلفات: 
- الت�سدي يف الق�ساء الد�ستوري، عام 1999

- االعتبارات العملية يف الق�ساء الد�ستوري، عام 1999
- مبداأ امل�رشوعية االإدارية، عام 2001

- الن�ساط االإداري وو�سائل االإدارة العامة، عام 2001
- مبداأ حظر توجيه اأوامر من القا�سي االإداري لالإدارة، عام 2003

- التحكيم يف املنازعات االإدارية، عام 2009
- الق�ساء االإداري، عام 2012

- اأ�سول التفكري القانوين والبحث العلمي يف جمال القانون، عام 2011. 

•  امل�ؤهالت العلمية:
جامعة  من  العام  القانون  تخ�س�س   - القانون  يف  دولة  -  دكتوراه 

Ferrand-Clermont فرن�سا، عام 1988. 
جامعة  من   D.E.A العام  القانون  يف  املعمقة  الدرا�سات  -  دبلوم 

Montpellier - فرن�سا، عام 1984.
من   D.E.A ال�سيا�سية  الدرا�سات  يف  املعمقة  الدرا�سات  -  دبلوم 

جامعة Montpellier - فرن�سا، عام 1982.
-  لي�سان�س احلقوق وال�رشيعة - جامعة الكويت، عام 1977. 

• اأهم امل�ؤلفات:
-  القانون االإداري الكويتي - اجلزء االأول- باال�سرتاك مع اأ.د. حممد عبد 

املح�سن املقاطع، عام 1997.
)القرار  االأول  اجلزء  الق�ساء عليها -  ورقابة  االإداري  الن�ساط  -  و�سائل 
االإداري - العقد االإداري(، باال�سرتاك مع د. داوود  عبد  الرزاق الباز، عام 

.2009
ال�سبط   - العام  )املرفق  االإدارية  ال�سلطة  ن�ساط  االإداري:  -  القانون 

االإداري(، باال�سرتاك مع د. خليفة ثامر احلميدة، عام 2009.

•  Academic Qualifications: 
-  PhD in Public Law, Panthéon-Assas University, 1988. 
-  Diploma in Public Law, Panthéon-Assas University, 1980.
-  Diploma in Criminal Sciences, University of Cairo, 1975. 
- Diploma in Public Law, University of Cairo, 1974.
-  Bachelor

,
s degree in Law, University of Cairo, 1973. 

• Publications:
- Confrontation in Constitutional Jurisdiction, 1999. 
-  Practical Consideration in Constitutional Jurisdiction, 
1999. 

- Principle of Administrative Legitimacy, 2001. 
-  Administrative Activity and Means of General 
Management, 2001.

-  Principle of Prohibition of Directing Orders from the 
Administrative Judge of the Administrative Department, 
2003. 

-  Arbitration in Administrative Disputes, 2009. 
-  Administrative Jurisdiction, 2012.
-  Principles of Legal Thinking and Academic Research in 
the Field of Law, 2011.

•  Academic Qualifications:  
-  PhD  in Law – Public Law from the University of Ferrand-
Clermont – France, 1988.

-  DEA (post-graduate degree) in Public Law from the 
University of Montpelier – France, 1984. 

-  DEA (post-graduate degree) in Political Studies from the 
University of Montpellier – France, 1982. 

-  Bachelor
,
s degree in Law and Sharia>a, Kuwait 

University, 1977. 
• Publications: 
-  Kuwaiti Administrative Law – 1 – With Prof. Mohammad 
Al Moqatei, 1997. 

-  Means of Administrative Activity and Judicial Review 
–1– (Administrative Decision – Administrative Contract) 
– with Dr. Daoud Abdulrazzaq Al Baz, 2009. 

-  Administrative Law: Activity of the Administrative 
Authority – Public Utility – Administrative Control – With 
Dr. Khalifa Thamer Al Humaidah, 2009. 
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أ.د. بدرية العوضي
رئيس قسم القانون الدولي 

العام

Prof. Badriya Al Awadhi,
Head of International Public Law Department

• امل�ؤهالت العلمية:
-  دكتوراه يف القانون الدويل العام من جامعة لندن، عام 1975.

• اخلربات
العربي  للمركز  التنفيذي  املدير  من�سب  حاليا  الدكتورة  -  تتولى 

االإقليمي للقانون البيئي.
احلقوق  كلية  عميدة  من�سب   1983  -  1981 الفرتة   خالل  -  تولت 

وال�رشيعة بجامعة الكويت.
• ج�ائز:

-  حا�سلة على جائزة  اخلم�سمائة العامليني يف القانون الدويل البيئي 
ويف النهو�س يف التوعية البيئية يف دولة الكويت ويف دول اخلليج 

العربية.
الدرا�سات  جمال   يف  الدولية   زايد  ال�سيخ  جائزة  على  -  حا�سلة 

واالأن�سطة البيئة، عام 2004.

• Academic Qualifications:
-  PhD in Public International Law from University College, 
London University, UK. 1975

• Experiences: 
-  She currently serves as the Director of the Arab Regional 
Center for Environmental Law. 

-  Former Dean of the Faculty of Law and Sharia’a, Kuwait 
University, during the period 1981-1983. 

• Awards: 
-  She is one of the winners of UNEP,s Global 500 Roll 
of Honour (in International Environmental Law and the 
promotion of environmental awareness in the State of 
Kuwait and the Gulf States).

-  Winner of the Zayed International Prize for the 
Environment. 2004. 

أ.د. عبد الحميد البعلي
 رئيس قسم الفقه المقارن 

والدراسات اإلسالمية

Prof. Abdul Hamid Al Baaly,
Head of Comparative Jurisprudence and 
Islamic Studies Department 

• Academic Qualifications: 
-  PhD in Comparative Jurisprudence, College of Sharia,a, 
Al Azhar University. 

-  Honorary PhD from Mahmud Kashqari – Barskani 
University, Kyrgyzstan.

-  Specialized in Comparative Jurisprudence, College of 
Sharia,a, Al Azhar University. 

-  Master,s degree in Public Law (Post-graduate Diploma 
in Islamic Sharia,a, College of Law – Cairo University 
+ Post-graduate Diploma in Public Law, College of Law - 
Ain Shams University.

•  Publications: (more than 50 printed books and 
articles)

-  Introduction to Islamic Jurisprudence.
-  Contracts standards , Comparative Study.  
-  Property and its Control in Islam, Comparative Study. 
- Punitive Legislation and Fighting Against Crime. 
- The assents of Islamic Economics, Comparative Study. 

•   امل�ؤهالت العلمية:
-  حا�سل على درجة العاملية )الدكتوراه( يف الفقه املقارن من كلية 

ال�رشيعة - جامعة االأزهر.
ق�سقاري  حممود  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  على  -  حا�سل 

للدرا�سات ال�رشقية- القرقيزية الكويتية- بجمهورية قرغيز�ستان.
-  حا�سل على درجة التخ�س�س يف الفقه املقارن من كلية ال�رشيعة- 

جامعة االأزهر.
الدرا�سات  )دبلوم  العام  القانون  يف  املاج�ستري  درجة  على  -  حا�سل 
العليا يف ال�رشيعة االإ�سالمية من كلية احلقوق- جامعة القاهرة + 
دبلوم الدرا�سات العليا يف القانون العام من كلية احلقوق-جامعة 

عني �سم�س(.
•    اأهم امل�ؤلفات: له اأكرث من خم�سني كتابا مطبوعا ومن�سورا ومن 

اأهمهما:
-  املدخل لدرا�سة ال�رشيعة والفقه على �سوء املمازجة مع القانون.

- �سوابط العقود درا�سة مقارنة.
- امللكية و �سوابطها يف االإ�سالم درا�سة مقارنة.

- الت�رشيعات العقابية و مكافحة اجلرمية.
-  اأ�سول االقت�ساد االإ�سالمي درا�سة مقارنة. 
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أ.د. محمود عبد الرحمن علي
رئيس قسم القانون الخاص

أ.د. علي القهوجي
رئيس قسم قانون الجزاء

Prof. Ali Al Qahwaji,
Head of Criminal Law Department

Prof. Mahmoud AbdulRahman Ali
Head of Private Law Department

 • ال�شهادات العلمية: 
- دكتوراه دولة يف القانون من جامعة ليون - فرن�سا، عام 1980

- دبلوم العلوم اجلنائية من جامعة ليون - فرن�سا، عام 1977
جامعة  من  اخلا�س  القانون  يف  العليا  الدرا�سات  دبلوم   -

االإ�سكندرية، عام 1974
- دبلوم الدرا�سات العليا يف القانون العام من جامعة االإ�سكندرية، عام 1973.

- بكالوريو�س يف القانون، جامعة االإ�سكندرية، 1970.
 • اأهم امل�ؤلفات: 

- �رشح قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية -  درا�سة مقارنة.
اجلرائم  )اأهم  الدولية  للجرائم  العامة  النظرية  اجلنائي،  الدويل  القانون   -

الدولية - املحاكم الدولية اجلنائية(.

 • امل�ؤهالت العلمية:
- دكتوراه من جامعة رن يف فرن�سا، عام 1981.

- دبلوم القانون اخلا�س، عام 1972.
- دبلوم القانون العام، عام 1971.

- لي�سان�س احلقوق، عام 1970.
 • اأهم امل�ؤلفات:

- عقد املقاولة يف القانون القطري، عام 2004.
- احلقوق العينية االأ�سلية -حق امللكية، 2006.

- م�سادر االلتزام، عام 2008.
- عقد البيع، عام 2009.

• Academic Qualifications: 
-  PhD in Law, University of Lyon – France, 
1980. 

-  Diploma in Criminal Sciences, University of 
Lyon – France, 1977. 

-  Post-graduate Diploma in Private Law, University of 
Alexandria, 1974. 

-  Post-graduate Diploma in Public Law, University of 
Alexandria, 1973. 

-  Bachelor,s degree in Law, University of Alexandria, 1970. 
• Publications: 
-  Explanation of Penal Law Procedures – Comparative 
Study. 

-  International Criminal Law, General Theory of International 
Crimes (Main International Crimes – International 
Criminal Courts).

• Academic Qualifications:
-  PhD from the University of Rennes – France, 
1981. 

- Diploma in Private Law, 1972. 
- Diploma in Public Law, 1971.
- Bachelor,s degree in Law, 1970.
• Publications:
-  Subcontract works in the Qatari Law, 2004.
-  Real property Real Estate Rights - Property Right, 2006.
- Sources of Obligation, 2008. 
- Sales Contract, 2009.  

أ.د. ديفيد مورجان
رئيس قسم المقررات القانونية باللغة 

اإلنجليزية

Prof. David Morgan,
Head of English Legal Courses

 •امل�ؤهالت العلمية: 
ايرلندا،  االأهلية يف  اجلامعة  القانون من  الدكتوراه يف  نال �سهادة   -

عام 1995. 
- درجة املاج�ستري، عام 1971 

- ح�سل على لي�سان�س احلقوق، عام 1970 
- عمل يف املحاماة بجانب احلياة االأكادميية يف اجلامعة.  

- �سغل من�سب عميد كلية احلقوق بجامعة كوركفي ايرلندا.
 •اأهم امل�ؤلفات:

- له العديد من املوؤلفات العلمية يف جمال القانون الد�ستوري.

• Academic Qualifications: 
-  PhD in Law from the National University of 
Ireland, 1995. 

- Master,s degree, 1971. 
-  Bachelor,s degree in Law, 1970. 
-  He worked in law alongside academic life at the 
university. 

-  Former Dean of the University College Cork, Ireland.
• Publications: 
-  He has numerous publications in the field of 
Constitutional Law. 
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أ.د. مصطفى سالمة حسين
رئيس برامج الدراسات العليا

د. عباس الشمري
المكلف بأعمال رئيس قسم  اللغة اإلنجليزية

Prof. Mustafa Salama Hussain,
Head of Post Graduate Program

Dr. Abbas AlShemmari,
Acting Head of the English Language 
Department

 • امل�ؤهالت العلمية: 
- حا�سل على دكتوراه الدولة يف القانون الدويل العام يف جامعة 

باري�س، عام 1982، 
- حا�سل على دبلوم القانون العام يف جامعة عني �سم�س، عام 

 ،1973
- حا�سل على دبلوم القانون العام يف جامعة القاهرة، عام 1974، 

- حا�سل على لي�سان�س احلقوق يف جامعة القاهرة، عام 1970. 

 • اأهم امل�ؤلفات:
التنظيم الدويل لل�رشكات متعددة اجلن�سية، عام 1986.  -

ت�سيي�س املنظمات الدولية املتخ�س�سة، عام 1991.  -
منظمة التجارة العاملية، عام 2006.  -

• Academic Qualifications: 

-  PhD in International Public Law, the University of Paris, 
1982. 

-  Diploma in Public Law, Ain Sham University, 1973. 
- Diploma in Public Law, Cairo University, 1974.
- Bachelor,s degree in Law, Cairo University, 1970.

• Publications: 

- International Organization of Multinational 
Corporations, 1986.
- Politicization of Specialized International Organizations, 
1991.
- World Trade Organization, 2006.

• Academic Qualifications: 
-  PhD in TESOL from the University of Wales, UK.
-  Master,s degree in TEFL from the University of Southern 
California, USA. 

-  Bachelor,s degree in English Language and Literature, 
Kuwait University. 

• Publications: 
-  «A Re-examination of the Relevance of Attitude in Foreign 
Language Acquisition.» 

-  «The Advantages of Intensive Listening Comprehension 
Training for Improved Foreign Language Acquisition in 
General.» 

   • امل�ؤهالت العلمية: 
ح�سل على درجة الدكتوراه يف جامعة ويلز، اململكة املتحدة.  -
كاليفورنيا  والية  جامعة  يف  املاج�ستري  درجة  على  ح�سل   -

اجلنوبية. 
ح�سل على درجة البكالوريو�س يف االأدب االإجنليزي من جامعة   -

الكويت.

 • اأهم امل�ؤلفات:
اإعادة النظر يف املوقف من اللغة االأجنبية.  -

والتدريب املكثف لتح�سني فهم واكت�ساب  مزايا اال�ستماع   -
اللغة االأجنبية ب�سكل عام. 
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د. عمر العامري
المكلف بأعمال رئيس قسم اللغة العربية

د. محمد اإلبراهيم
 المكلف بأعمال رئيس قسم الحاسب اآللي

Omar Al Ameri,
Acting Head of the Arabic Language Department

Dr. Mohammed Alibrahim, 
Acting Head of the IT Department

  •امل�ؤهالت العاملية:
- دكتوراه فل�سفة اللغة العربية واآدابها - جامعة الريموك.

 - الريموك  جامعة   - ونقده  العربي  االأدب  يف  ماج�ستري    -
اململكة االأردنية الها�سمية.

الريموك  جامعة   - واآدابها  العربية  اللغة  يف  بكالوريو�س   -
االأردنية. 

   •اأهم امل�ؤلفات:
- ديوان �سعر بعنوان »م�ستطيل الغياب« عام 2001.
- ديوان �سعر بعنوان » مثل غيم �سّكري« عام 2010.

اللغة  يف  درا�سة  اللغة:  »اآفاق  بعنوان  الطبع   حتت  كتاب   -
ال�سعرية لقا�سم حداد«.

•   املوؤهالت العلمية:
من  الكمبيوتر  علوم  يف  دكتوراه  على  حا�سل    -

جامعة ماكواري يف اأ�سرتاليا،
-  حا�سل على ماج�ستري يف هند�سة الكمبيوتر من جامعة نيو 

�ساوث ويلز، 
-  حا�سل على درجة البكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر من جامعة 

الكويت.

•   اخلربة:
-  اأ�ستاذ م�سارك، ق�سم تكنولوجيا املعلومات.

•   اأهم املوؤلفات:
-  حت�سني االأداء للخدمات ال�سحابية با�ستخدام تقنيات تخ�سي�س 

الذاكرة.
-  واقع تطبيق االأمن يف تطبيقات الويب يف االأو�ساط االأكادميية.

•  Academic Qualifications: 

-  PhD in Arabic Language and Literature – Yarmouk University. 
-  Master,s degree in Literature and Literary Criticism– Yarmouk 
University - Jordan.

-  Bachelor,s degree in Arabic Language and Literature – Yarmouk 
University. 

• Publications: 

-  Diwan entitled «Rectangular Absenteeism,» 2001. 
-  Diwan entitled «Like Cotton Candy,» 2010.
-  In print book entitled «Horizons of Language: A Study in the 
Structure of Qassim Haddad>s Poetic Language.

• Academic Qualifications: 
- PhD in Computer Sciences, Macquarie – Australia.
-  Master's degree in Computer Sciences, UNSW, 
Australia. 

-  Bachelor’s degree in Computer Sciences, Kuwait 
University.

• Experiences: 
- Associate Professor, IT department. 

• Publications: 
-  «Improved Performance for Cloud Services using 
Memory Allocation Techniques.» 

-  «The Reality of Applying Security in Web Applications 
in Academia.»
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مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
   ن�رش الثقافة القانونية واحد من اأهداف كلية القانون الكويتية العاملية، وقد اعتمدت اإدارة الكلية عدة و�سائل لتحقيق هذا الهدف، 
من اأهمها )جملة كلية القانون الكويتية العاملية( العلمية املحكمة التي ت�سدر ب�سكل ربع �سنوي، وتعنى بن�رش االأبحاث والدرا�سات 
القانونية والتعليقات على القوانني واالأحكام الق�سائية، وقد اأنهت هذا العام �سنتها الرابعة من ال�سدور بانتظام، مع ازدياد انت�سارها 
يف االأو�ساط العلمية واالأكادميية القانونية على امتداد العامل العربي، حيث تلقى البحوث والدرا�سات التي تن�رشها االأ�سداء االإيجابية 
الباحثني الذين  بحيث باتت مرجعا للباحثني والدار�سني، ويف ذات الوقت ت�ستقطب مع كل عدد جديد ت�سدره، نخبة متميزة من 
يرغبون بن�رش بحوثهم اجلادة فيها، لقناعتهم بحر�س اإدارة التحرير على ح�سن اختيار ما يتم ن�رشه بعد اإخ�ساعه للتحكيم من قبل 
حمكمني قانونيني متخ�س�سني وم�سهود لهم بغزارة العلم واملعرفة وات�ساع الثقافة بالعلوم القانونية والنزاهة يف حتكيم البحوث، 

خدمة للعلم والثقافة والفقه القانوين.

    واإ�سافة اإلى االأعداد العادية التي ت�سدر كل ثالثة اأ�سهر، يتم اإ�سدار مالحق خا�سة تت�سمن البحوث والدرا�سات واأوراق العمل التي 

يتم طرحها يف املوؤمتر ال�سنوي الذي تنظمه اإدارة الكلية، وهكذا اأ�سبحت متثل مرجعا معتمدا لدى العديد من الباحثني والعاملني 
والق�سائية  الت�رشيعية  ال�سلطات  يف  القرار  اأ�سحاب  م�ساعدة  ت�ساهم يف  فكرية  اإ�سافات  تقدمي  خالل  من  القانون  خدمة  على 
والتنفيذية يف خمتلف الدول العربية على اإطالق ور�س التعديل والتطوير للقوانني القائمة ا�ستنادا ملا مت ن�رشه يف جملة كلية القانون 

الكويتية العاملية من بحوث ودرا�سات ومراجعات نقدية لهذا اأو ذاك من القوانني القائمة ب�سكل كلي اأو جزئي.

Journal of Kuwait International Law School

Spreading legal culture is one of the objectives of Kuwait International Law School. The School administration 
has adopted several means to achieve this goal, the most important of which is KILAW’s quarterly refereed 
journal, which publishes researches, legal studies and comments on laws and judicial rulings on a quarterly 
basis. This is the fourth year since the regular publishing of this journal that has been increasingly popular in 
the academic and legal academic circles throughout the Arab world. The research and studies published in 
this journal receive positive feedback and this resulted in the journal becoming a reference for researchers and 
scholars. At the same time, the journal attracts, with every new volume, a distinguished group of researchers 
who wish to publish their academic research in KILAW’s journal, due to their believe in the Editorial Department’s 
careful choice of publishable researches after subjecting them to referral by specialized legal referees, who 
are well-known for their knowledge and integrity in research referral in order to serve knowledge, culture and 
legal jurisprudence. 

In addition to the regular volumes issued on a quarterly basis, special supplements are issued, including 
researches, studies and working papers that are presented at the annual conference organized by the School 
Administration, thus becoming a reference for many researchers and legal personnel, through the provision 
of intellectual additions to help the decision-makers in the legislative, judicial and executive authorities in the 
various Arab countries to launch amendments and developing existing laws based on what has been published 
in KILAW’s journal of researches, studies and critical reviews of any existing laws, whether entirely or partially.

Conferences and Researchمؤتمرات وأبحاث



18

المؤتمر السنوي الرابع
)القانون.. أداة لإلصالح والتطوير(

نظمت كلية القانون الكويتية العاملية موؤمترها ال�سنوي الرابع بعنوان »القانون .. اأداة لالإ�سالح والتطوير« حتت رعاية وزير الرتبية ووزير التعليم 
العايل د.حممد الفار�س واأناب عنه باحل�سور االأمني العام امل�ساعد ل�سوؤون االأبحاث واملعلومات باالأمانة العامة ملجل�س اجلامعات اخلا�سة د.وليد 
الكندري، وح�رش املوؤمتر رئي�س جمل�س اأمناء الكلية د.بدر اخلليفة، ورئي�س الكلية اأ.د. حممد املقاطع، واأع�ساء جمل�س االأمناء واأ�ساتذة الكلية وعدد 

من ال�سخ�سيات االأكادميية واملهتمني.

ويف كلمته اأكد د. وليد الكندري على اأهمية الر�سالة التي حتملها كلية القانون الكويتية العاملية يف املجتمع واالأهداف ال�سامية ملوؤ�س�سة 
تعليمية رائدة يف جمال العلوم القانونية، كاأداة لالإ�سالح والتطوير، من خالل م�ساركات اأ�ساتذة على مدار يومني متتالني يقدمون من خاللها 

جتارب خمتلفة يف بحوث ودرا�سات قانونية م�ستفي�سة ذات اأثر يف عملية االإ�سالح والتطوير للمجتمعات وال�سعوب.

من ناحيته اأكد رئي�س كلية القانون الكويتية العاملية اأ.د. حممد املقاطع ان الكلية م�ستمرة يف عقد موؤمتراتها العلمية القانونية ال�سنوية، 
باعتبارها منا�سبة مهمة اللتقاء الباحثني واملفكرين يف جماالت القانون املختلفة لتقدمي احللول واالجتهادات والنقا�س وتبادل االآراء واالأفكار وبناء 

عالقات التعاون وال�رشاكة بني االأفراد واملوؤ�س�سات. 

وقد ا�ست�ساف املوؤمتر يف �سنته الرابعة نخبة من اأبرز املفكرين والباحثني يف عدد من اجلامعات اخلليجية والعربية والدولية العريقة، حيث ت�ساعف 
اأبحاثا، مت اختيار 44 باحثا من بينهم   اأبدوا رغبتهم بامل�ساركة وقدموا  الثالثة، حيث بلغ 144 باحثا  عدد املتقدمني للم�ساركة مقارنة بالدورة 

للم�ساركة يف املوؤمتر.

لقد جاء اختيار مو�سوع املوؤمتر من احلاجة املتزايدة لتفعيل دور القانون يف جمال االإ�سالح والتطوير، مبا ي�سمح بتعبئة جهود كل االأطراف والفئات 
والقطاعات للم�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة التي حتت�سن االإبداع واالبتكار وحتقق اآمال وتطلعات االأجيال اجلديدة نحو دولة احلق واحلرية، 

والعدالة وامل�ساواة يف خمتلف املجاالت.

وقد توالت فعاليات املوؤمتر التي ت�سمنت )11( جل�سة نقا�سية على مدى يومني من بينها جل�سة خا�سة لبحوث طلبة الكلية ت�سجيعا لهم على 
البحث واإعداد الدرا�سات حول الق�سايا القانونية العامة.

الوقوف حتية للن�سيد الوطني يف افتتاح املوؤمتر الرابع
Standing in Respect for the Kuwaiti National Anthem in the Opening the 4 th Conference
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The Fourth Annual Conference
(Law ... An Instrument for Reform and Development)

Kuwaiti International Law School organized its annual conference entitled «Law.. An Instrument for Reform and 

Development» under the patronage of the Minister of Education and Minister of Higher Education Dr. Mohammed 

Al-Faris and the Deputy Secretary-General for Research and Information Affairs at the General Secretariat of the 

Council of Private Universities Dr. Walid Al-Kandari. The conference witnessed the attendance of the Chairman of 

the School’s Board of Trustees Dr. Bader Al-Khalifa, the School’s President Prof. Mohammad Al Moqatei, as well 

as members of the Board of Trustees, faculty members and students and a number of academics.

In his speech, Dr. Waleed Al-Kandari stressed the importance of the School’s mission to the society as well 

as the lofty objectives of this leading educational institution in the field of legal sciences as a tool for reform and 

development through the participation of professors for two consecutive days, in which they shall present their 

various experiences, researches and extensive legal studies that have an impact on the process of reform and 

development of societies and peoples.

Kuwait International Law School’s President Prof. Mohammad Al Moqatei stated that the School continues 

to hold its annual conferences as an important opportunity to meet researchers and thinkers in different fields 

of law to provide solutions, discussions, and exchange of views and ideas as well as building cooperation and 

partnership relations between individuals and institutions.

In its fourth year, the conference hosted a number of prominent thinkers and researchers from a number of Gulf, 

Arabic and international universities. The number of applicants had doubled compared to the third conference, 

as the School received research papers from 144 researchers who expressed their desire to participate in the 

conference. Only 44 researchers were selected to participate in the School’s fourth annual conference.

The choice of the theme of the conference stemmed from the increasing need to activate the role of law in the 

field of reform and development, in order to mobilize the efforts of all parties, groups and sectors to contribute 

to the achievement of sustainable development, which embraces creativity and innovation and fulfills the hopes 

and aspirations of new generations towards a state of right and freedom, justice and equality in various fields.

The conference, which included 11 sessions in two days, included a special session for students, research to 

encourage them to conduct research and prepare studies on general legal issues.
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Celebrations and Eventsاحتفاالت ولقاءات

اللقاء التنويري للطلبة امل�ستجدين 
حتر�س ادارة الكلية على تنظيم )اللقاء التنويري للطلبة امل�ستجدين( بهدف: �رشح اللوائح واالأنظمة واالإجراءات اخلا�سة بالطلبة، واأهمية االلتزام 
بح�سور املحا�رشات، وتعّرف الطلبة على امل�سوؤولني يف الكلية ممن يتعاملون معهم يف الفرتة االأولى، وت�سليم مطبوعات وهدية الطالب واجلدول 

الدرا�سي والهوية، واتاحة فر�سة �رشاء الكتب للف�سل الدرا�سي االأول، والتعرف على الزمالء يف الدفعة وكذلك التعرف على مرافق الكلية.
يتم تنظيم اللقاء التنويري بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، وكذلك قبل بداية الدرا�سة يف الف�سل االأول من العام اجلامعي، ملرحلة اللي�سان�س 
الذين مت قبولهم للدرا�سة يف العام اجلامعي املقبل من خريجي الثانوية العامة اأو الدبلوم، ي�سكل اللقاء التنويري للطلبة امل�ستجدين نقطة 
االنطالق لعام درا�سي جديد حافل باجلد واالجتهاد، خ�سو�سا واأن الطالب يف هذه املرحلة الدرا�سية ي�سبح م�سوؤوال عن نف�سه ودرا�سته، ومقابل 

ما يناله من حقوق علية تنفيذ ما يتطلب منه من واجبات.
يف اللقاء التنويري االأخري مت تنظيمه بثالث مراحل:

1(  اللقاء يف قاعة )132F( حيث حتدث عدد من امل�سوؤولني.
2(  جولة يف مرافق الكلية. 

3(  لقاء مبا�رش مع م�سوؤولني من اإدارات ومكاتب واأق�سام للرد على اال�ستف�سارات؛ يف اأجنحة خا�سة.
و يف نهاية اللقاء مت دعوة اجلميع ال�ستالم املطبوعات والهدايا؛ ثم دعوتهم لبوفيه ال�سيافة. 

Orientation Day for New Students
The School administration is keen on organizing the «Orientation Day for new students» with the aim of: explaining the 

regulations, systems and procedures relevant to students, emphasizing the importance of commitment in attending lectures, 
introducing students to the officials of the School whom they will deal with in their first period, giving out brochures, gifts, 
course schedule, and student IDs, providing the chance for students to buy books for the first semester, and finally meeting 
their colleagues in the same year as well as to be familiar with the school facilities.

The Orientation Day is organized after the results of secondary school examinations are out, and prior to the beginning 
of studies in the first semester of the academic year, for the bachelor,s degree students, high school graduates or diploma 
graduates, who were accepted and enrolled to study in the next academic year. Orientation day is considered the starting 
point for new students in a new academic year full of seriousness and diligence, especially since students at this stage of 
their academic life become responsible for themselves and their studies, and in exchange for the rights they receive, they 
ought to meet the duties required from them.

The previous orientation day has been organized and divided into three stages:
1)  A meeting in hall (F132) where the following officials delivered speeches.
2)  Tour around the School,s facilities.
3)  Direct meeting with officials from different departments and offices and to answer inquiries; in special sections.
At the end of the meeting, everyone was invited to receive brochures and gifts, and then they were invited to the buffet.

Participants in the Orientationl Dayامل�ساركون يف اللقاء التنويري

A Photo Reflecting the Graduation
,
 Joy
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االحتفال بتخريج الدفعة الثالثة

Graduation Ceremony of the Third Batch of Students

رعى وزير الرتبية ووزير التعليم العايل د. حممد الفار�س حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبة الكلية الذين بلغ عددهم هذا العام 294 من حملة 
اللي�سان�س و15 من حملة املاج�ستري، بح�سور اأمني عام جمل�س اجلامعات اخلا�سة اأ.د.حبيب اأبل ورئي�س جمل�س االأمناء يف الكلية د.بدر اخلليفة 
ورئي�س وعميد الكلية ا.د.حممد املقاطع واأع�ساء جمل�س االأمناء واأع�ساء املجل�س اال�ست�ساري وممثلني عن اجلامعات الزميلة، واخلريجني واأولياء 

اأمرهم.
واأ�سار الفار�س الى ان »الكويت حري�سة على مباركة اجلهود املبذولة يف اجلامعات والكليات �سواء كانت حكومية اأو خا�سة فنحن نتطلع الى 

حتقيق مزيد من التقدم والتطور يف جمال التعليم الذي ي�سكل العمود الفقري الأي نه�سة تنموية يف اأي بلد«.
من جانبه، اأكد رئي�س جمل�س االأمناء د.اخلليفة اأن الكلية �رشح علمي اأن�سئ اإميانا باأهمية االرتقاء مبنظومة التعليم، مو�سحا ان تنمية العقول 
هي الرثوة احلقيقية لالأوطان وبها تتحقق نه�سة املجتمعات وتقدمها بني االأمم، و�سدد على اأهمية دور ال�سباب يف �سناعة امل�ستقبل لي�س 

بامل�ساركة فقط واإمنا بالريادة وقيادة م�سرية االإ�سالح وبناء امل�ستقبل املن�سود.
من جانبه، اأعرب رئي�س وعميد الكلية د.املقاطع عن �سعادته بتخريج الدفعة الثالثة من الطلبة لينطلقوا يف ركب احلياة املهنية مزودين بكل ما 
يحتاجون اإليه ليحققوا الأنف�سهم غدا م�رشقا مفعما بالعطاء لوطنهم وجمتمعهم وهم يكملون م�سرية من �سبقهم، وقال ان الكلية تفخر 
بخريجيها وهم نتاج تخطيط وتنفيذ مميز، م�سريا اإلى ان هذه الكوكبة هم نتاج منهج علمي اأكادميي ثنائي اللغة و�سع بعناية وفق اأعلى املعايري 

العلمية العاملية. 

The Minister of Higher Education Dr. Mohammed Al-Faris sponsored the graduation ceremony of the School,s third 
batch of students, which numbered 294 students with a bachelor

,
s degree and 15 with a master,s degree. Among the 

attendees were: the Secretary-General of the Council of Private Universities Dr. Habib Abul, the Chairman of the Board of 
Trustees of the School Dr. Bader Al-Khalifa, the School

,
s President / Dean Prof. Mohammad Al-Moqatei, members of the 

Board of Trustees and of the Advisory Board of associate universities and their representatives, as well as graduates and 
their parents.

Al-Faris pointed out that «Kuwait is keen on blessing the efforts of universities and colleges, whether governmental 
or private, as it looks forward to further progress and development in the field of education, which is considered the 
backbone of any development renaissance in any country.»

On the other hand, the Chairman of the Board of Trustees, Dr. Al-Khalifa stated that the School is an academic institution 
built on the belief of the importance of improving the educational system, pointing out that the development of minds is a 
country,s real wealth with which the achievement of the social renaissance and national progress can be achieved, and 
stressed the importance of the role of young people in creating the future not only through participation but also through 
pioneering and leading the reform process and building the desired future.

The School
,
s President / Dean Prof. Al-Moqatei expressed his happiness regarding the graduation of the third batch of 

students who can now embark on their professional life provided by all the necessary tools to achieve a bright future for 
themselves, their country and their society, as they continue the march of their predecessors. He pointed out that the School 
is proud of its graduates who are the result of a remarkable planning and execution, adding that they are the product 
of a bilingual academic curriculum developed carefully and according to the highest international academic standards.

A Photo Reflecting the Graduationلقطة تذكارية جت�سد فرحة التخرج
,
 Joy
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نظمت الكلية احلفل ال�سنوي لتكرمي الطلبة املتفوقني يف العام اجلامعي 2017/2016 من خمتلف ال�سنوات الدرا�سية، وح�رشه عدد من اأع�ساء 
هيئة التدري�س واأولياء االأمور؛ وخاطب رئي�س وعميد الكلية اأ.د. حممد املقاطع الطلبة املكرمني قائال: اإن �سعادتي يف هذا اليوم تعادل �سعادة 
اأولياء اأموركم حيث نرى اأن بذور املعرفة التي غر�سناها منذ اللحظة التي قرر كل واحد منكم الدرا�سة يف هذه الكلية قد بداأت تتفتح جناحا 
وتفوقا، مما يعطينا احلافز كاإدارة وهيئة تدري�س لتقدمي املزيد من العطاء وتوفري كل الظروف التي ت�ساعدكم على امل�سي قدما على درب التفوق، 

حتى تتمكنوا بعد التخرج من العمل بكفاءة يف خمتلف املهن القانونية وتكملوا فيها م�سوار النجاح والتفوق والتميز.

بدوره توجه العميد امل�ساعد لل�سوؤون الطالبية د. �سالح العتيبي بالتهنئة للطلبة املكرمني، الذين تفتخر بهم الكلية الأنهم اأثبتوا اأنهم اأهل 
للم�سوؤولية واالعتماد على النف�س، فان�رشفوا للدرا�سة واملتابعة بكل جدية حتى ا�ستحقوا التكرمي اليوم. 

الطالبة مها الدليمي األقت كلمة اخلريجني �سكرت فيها اإدارة الكلية التي اأثبتت دائما اهتمامها بطلبتها لتحفيزهم على امل�سي قدما يف 
النجاح والتفوق، وخاطبت الطلبة املكرمني قائلة: كونوا متفوقني يف اأخالقكم وانتمائكم لوطنكم الكويت وطاعة والديكم وجعلهم دائما 

فخورين بكم.

Honoring Outstanding Students Ceremony

The School organized the annual ceremony to honor the outstanding students of the academic year 2016/2017 from 
different academic years. The ceremony was attended by a number of faculty members and the students, parents. The 
School

,
s President / Dean Prof. Mohammad Al Moqatei addressed the students in his speech, stating: «My happiness 

today equals that of the parents here as we both see that the seeds of knowledge that we have planted from the moment 
that each of you has decided to study at this School have begun to flourish with outstanding success. This gives us the 
incentive as an administration and faculty to give more and provide all the conditions that will help you to move forward 
on the path of excellence, so that after graduation each one of you can work efficiently in various legal professions where 
you can complete your path of success and excellence.»

The Assistant Dean for Students Affairs Dr. Saleh Al Otaibi congratulated the honored students, whom the School takes 
pride in as they have proved their sense of responsibility and self-reliance, and dedicated themselves to studying and 
following up diligently, therefore; they deserve to be honored today.

Student Maha Al-Dulaimi thanked, in her speech, the School
,
s administration for always showing great care and 

interest in its students and motivating them to move forward in the path of success and excellence. She addressed the 
honored students and said: «Be outstanding in your morals and your affiliation to your country, Kuwait, and obey your 
parents and always make them proud of you.»

A group of honored Students with the Dean and a number of professorsA group of outstanding students and Prefessors in a commemorative Photo

حفل تكريم المتفوقين

جمموعة من املتفوقات واالأ�ساتذة يف لقطة تذكاريةجمموعة من املكرمني مع عميد الكلية وعدد من االأ�ساتذة
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احتفالية رفع العلم 
نظم مكتب االأن�سطة الطالبية بالتعاون مع رابطة الطلبة هذه االحتفالية يف اإطار حر�س الكلية على امل�ساركة الفاعلة باإحياء املنا�سبات 
البالد لثالث منا�سبات وطنية مهمة يف كنف االأمن واال�ستقرار وجهود النه�سة والتنمية  اإحياء  الوطنية واملجتمعية، وتزامنا مع بدء 
والبذل والعطاء، وهي منا�سبات تتمثل يف الذكرى ال�ساد�سة واخلم�سني ال�ستقالل البالد، والذكرى ال�ساد�سة والع�رشين لتحرر البالد من براثن 

الغزو العراقي الغا�سم، باالإ�سافة اإلى الذكرى احلادية ع�رش لتويل ح�رشة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح االأحمد م�سند االإمارة.
واأع�ساء هيئة  اأ.د. حممد املقاطع وعدد كبري من الطلبة  الرئي�س والعميد  الرئي�سي للكلية بح�سور  اأمام املدخل  مت تنظيم االحتفالية 
التدري�س واملوظفني، وبهذه املنا�سبة، اأكد د.املقاطع اأن اإحياء هذه املنا�سبات الوطنية بعد عدة عقود ويف كنف من االأمن واال�ستقرار ويف 
ظل اال�ستمرارية والتاآلف والوحدة الوطنية هو م�سدر فخر واعتزاز لكل الكويتيني، من جهته، قال م�ساعد العميد لل�سوؤون الطالبية 
د. �سالح العتيبي اأن االحتفال برفع العلم ي�ستهدف م�ساركة ال�سعب الكويتي اأفراحه ومنا�سباته الوطنية، وتعزيز روح االنتماء والوالء 

والعطاء لدى الطلبة واالإداريني واالأ�ساتذة.

Flag Raising Ceremony

The Students Activities Department in cooperation with the Students Association organized this celebration in the 
accordance with the School,s keenness to actively participate in celebrate national and community events, and coinciding 
with the start of the country,s celebration of three important national events that celebrate security, stability, progress, 
development, and giving, which are the 65th anniversary of the country,s independence and 26th anniversary of the 
country,s liberation from the brutal invasion of Iraq, in addition to the 11th anniversary of His Highness, Sheikh Sabah Al 
Ahmad, ascension to power.

The celebration was held in front of the main entrance of the School in the presence of the School's President / Dean 
Prof. Mohammad Al-Moqatei and a large number of students, faculty members, and staff. On this occasion, Prof. Al-
Moqatei stressed that the celebration of these national events after decades of security, stability, and in the shadows of 
continuity, harmony and national unity is a source of pride for all Kuwaitis. On the other side, the Assistant Dean for 
Students Affairs Dr. Saleh Al-Otaibi stated that the flag raising celebration aims to share the Kuwaiti people,s joy and 
national events, and promote the spirit of affiliation, loyalty, and the act of giving among students, administrators, and 
professors.

Attending the flag raising ceremony ح�سور حفل رفع العلم
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العاملية يف مداخلته خالل  الكويتية  القانون  وعميد كلية  رئي�س  املقاطع  اأ.د. حممد  قاله  ما  ودينه، هذا  بهويته  يعتز  ال  بلغته  يعتز  ال  »من 
االحتفالية التي نظمها ق�سم اللغة العربية يف الكلية احتفاء باليوم العاملي للغة )ال�ساد( العربية الذي ي�سادف يوم 18 دي�سمرب من كل عام.
ا�ستهلت االحتفالية بكلمة ترحيب األقاها رئي�س ق�سم اللغة العربية د. عمر العامري، وقال اإن تنظيم االحتفال مبنا�سبة قرار اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة يف عام 1973 باإدخال اللغة العربية �سمن اللغات املعتمدة يف نقا�سات جميع املنظمات التابعة لالأمم املتحدة، لت�سبح »العربية« 

اللغة ال�ساد�سة املعتمدة اإلى جانب االإجنليزية والفرن�سية واالإ�سبانية والرو�سية وال�سينية.
من جانبها قالت اأ�ستاذ اللغة العربية ومدير مكتب التطوير االأكادميي واملجتمعي يف الكلية اأ.د. �سهام الفريح ان اللغة العربية هي مفتاح 
العلوم لكل املجتمع، ومع ذلك جند اأن املناهج املعتمدة يف خمتلف املراحل الدرا�سية توؤدي اإلى نفور الطلبة من »العربية«، ولذلك علينا اأن جنعلها 

مو�سع اعتزاز اأبنائنا الطلبة.
اأما ع�سو هيئة التدري�س اأ.د. رجب عي�سى فقال اإن »العربية« لغة عظيمة الأنها لغة القراآن الكرمي و�ستعي�س على مدى القرون االآتية، وميكن احلد 
من عزوف الطلبة عن درا�سة »العربية« من خالل تعويد االأوالد منذ ال�سغر على املطالعة باللغة الف�سحى، واإلزام الطلبة يف خمتلف املراحل 

الدرا�سية وفقا الأعمارهم بحفظ �سيء من القراآن الكرمي وال�سعر العربي القدمي، حتى يتعود الطالب على القراءة ال�سليمة. 
بدوره قدم د. مهند �ساري �رشحا وعر�سا وقراءة لق�سيدة ال�ساعر الراحل حممود دروي�س »قافية من اأجل املعلقات«. 

«Those who do not take pride in their language do not take pride in their identity and their religion,» said Prof. 
Mohammad Al-Moqatei, President / Dean of KILAW, during his speech at the International Day of the Arabic Language 
celebration organized by the Arabic Language Department, which marks the 18th of December, every year.

The ceremony started with a welcome speech by the Head of the Arabic Language Department, Dr. Amr Al-Ameri, 
who stated that the organization of this event is in celebration of the United Nations> decision in 1973 to include Arabic 
into the languages adopted in the discussions of all organizations under the United Nations, which makes Arabic the sixth 
language to be adopted alongside English, French, Spanish, Russian and Chinese.

Furthermore, Prof. Siham Al-Fureih, professor of Arabic Language and head of the Academic and Community 
Development office at the School, stated that Arabic language is the key to knowledge for the whole society. However, we 
find that the curricula adopted at different academic levels leads to students, reluctance towards «Arabic», therefore we 
have to make it a source of pride to our students.

On the other hand, Prof. Rajab Issa, a faculty member of the School, said that «Arabic» is a great language because 
it is the language of the Holy Quran and it will live on for centuries to come. The students, reluctance to study Arabic can 
be minimized by getting children into the habit of reading in the classical language, and requiring students in different 
academic levels and in accordance with their age to memorize parts from the Quran and the classical Arabic poetry, so 
that the student gets used to proper and correct reading.

Dr. Muhannad Sari recited the poem «A Rhyme for the Odes» by the late poet Mahmoud Darwish along with an 
explanation of its verses.

احتفال باليوم العالمي للغة الضاد

International Arabic Language Day

Participants in the Celebrationامل�ساركون يف االإحتفالية
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Training Coursesدورات تدريبية

الكلية  القانونية« يف  والبحوث  للدرا�سات  الكويت  املنبثق عن »مركز  االأهلي«  للتدريب  القانوين  الدويل  الكويت  نظم »معهد 
خالل الفرتة 3 - 5 اأبريل 2017 يف قاعة ال�سدو بفندق اجلمريا دورة تدريبية ملوظفي ديوان اخلدمة املدنية بعنوان« احلوكمة وتعزيز 
املمار�سات االإدارية« مب�ساركة د.خالد فايز احلويلة اأ�ستاذ القانون العام امل�ساعد يف الكلية، وزميله د.يو�سف ظاهر احلرب�س اأ�ستاذ 
القانون امل�ساعد، اللذين تناوال على مدى االأيام الثالثة ق�سية احلوكمة ودورها يف االإ�سالح يف القطاعني احلكومي واخلا�س، من 
خالل تقدمي روؤية �ساملة لالأ�س�س الواجب اعتمادها يف هذا املجال، واملعايري الواجب اتباعها لتطبيق احلوكمة، مع تقدمي تطبيقات 

ق�سائية عملية من الواقع الكويتي.
واملعروف اأن »معهد الكويت الدويل القانوين للتدريب االأهلي« مت تاأ�سيه عام 2012، ويتولى تقدمي اخلدمات التدريبية واال�ست�سارية 
للعاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�س يف املجاالت القانونية واالإدارية واالقت�سادية واالأكادميية، ويرتبط املعهد باتفاقيات تعاون 

مع عدد من اجلهات احلكومية وامل�ستقلة فيما يتعلق بتنفيذ عدد من الربامج اال�ست�سارية والتدريبية.
اأما »مركز الكويت للدرا�سات والبحوث القانونية« فاإن ر�سالته تتمثل يف االرتقاء باملعرفة القانونية وتقدمي اخلدمات القانونية 
طبقا ملعايري اجلودة العاملية، وذلك من خالل اإعداد البحوث والدرا�سات ومتويلها، واإعداد الربامج التدريبية القانونية املتخ�س�سة، 
وتقدمي اال�ست�سارات القانونية و�سوى ذلك من جماالت ت�ساهم يف حتقيق واحد من اأهداف الكلية وهو ن�رش الثقافة القانونية يف 

املجتمع.

The Kuwait International Legal Institute for Private Training, which was organized by the Kuwait Center 
for Legal Studies and Research at the School, held a training course for the staff of the Civil Service Bureau 
at Al-Sadu Hall in Jumeirah Hotel entitled «Governance and Promoting Management Practices,» with the 
participation of Dr. Khalid Fayez Al-Huwaila, Assistant Professor of Public Law at the School, and his colleague 
Dr. Yousef Zaher Al-Harbash, Associate Professor of Law. They discussed the issue of governance and its role 
in reform in the public and private sectors through the presentation of a comprehensive vision of the principles 
to be adopted in this field. To implement governance, and the criteria to be followed for the application of 
governance, while providing practical judicial applications of Kuwaiti reality.

It is known that the Kuwait International Legal Institute for Private Training was established in 2012 
and provides training and advisory services to employees in the public and private sectors in the legal, 
administrative, economic and academic fields. The Institute is associated with a number of governmental and 
independent bodies in the implementation of a number of advisory and training programs.

The Kuwait Center for Legal Studies and Research aims at improving legal knowledge and providing legal 
services in accordance with international quality standards through the preparation of research and studies 
and funding, preparing specialized legal training programs, providing legal advice and other areas that 
contribute to achieving one of the objectives of the School which is spreading legal culture in society.

دورة الحوكمة وتعزيز الممارسات اإلدارية

Governance and Promoting of Management Practices
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دورات متخصصة

Specialized courses

نظمت اإدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات دورات تدريبية بهدف التعرف على جوانب هامة ينبغي اأن يلم بها اخلريجون، ونذكر منها:
• دورة ال�سيغ القانونية للدعاوى واالأوراق املالية التي مت تنظيمها يف �سهر فرباير 2017 بالتعاون مع مكتب ح�سني بور�سلي للمحاماة.

• دورة قواعد االإعالن الق�سائي، قدمتها امل�ست�سارة يف اإدارة الفتوى والت�رشيع د. غدير يعقوب حياتي يف �سهر مار�س 2017.

The Department of Student Development and Competition organized training courses to identify important aspects that 
graduates should be familiar with, including:
•   Course on «Legal Forms of Lawsuits and Securities» organized in February 2017 in cooperation with Hussein Bursali 

Law Firm.
•   Course on «The Rules of Judicial Declaration» presented by Dr. Ghadir Yaqoub Hayati, adviser in the Department of 

Fatwa and Legislation in March 2017.

الحماية القانونية الدولية للتراث
قدم ع�سو هيئة التدري�س يف الكلية اأ.د. هادي �سلوف حما�رشة تناول فيها احلكم الذي اأ�سدرته موؤخرا املحكمة اجلنائية الدولية بخ�سو�س �رشورة 
توفري احلماية القانونية الدولية للمباين الرتاثية والدينية والثقافية يف مواجهة املخاطر واالعتداءات التي ترتكبها بع�س اجلهات واالأطراف، مما 

ي�سكل �سابقة ق�سائية �ستكون لها اآثار على م�ستوى الق�ساء اجلنائي الدويل وكذلك على م�ستوى الق�ساء اجلنائي الوطني اأي�سا. 
واأفاد اأ.د. �سلوف، ب�سفته ع�سوا يف املحكمة اجلنائية الدولية، اأن هذا احلكم الذي �سدر نهاية �سبتمرب 2016، يعد تطورا مهما يف االجتهاد 
الق�سائي اجلنائي الدويل، وهو يكت�سب اأهمية حيوية للمجتمع االإن�ساين عامة وبالن�سبة للعرب وامل�سلمني خا�سة، الذين تتعر�س مقد�ساتهم 
واآثارهم للتدمري املمنهج وامل�ستمر، �سواء اأكان ذلك ب�سبب االحتالل كما هو احلال يف فل�سطني، اأو ب�سبب جماعات التطرف والت�سدد اأو االعتداءات 

واحلروب الدولية، كما هو احلال يف العراق و�سوريا وليبيا واأفغان�ستان ومايل. 
ودعا د. �سلوف الدول العربية واالإ�سالمية اإلى االن�سمام اإلى املحكمة اجلنائية واال�ستفادة من املنافع وااليجابيات التي حتققها الع�سوية فيها، 
واأ�ساد يف هذا االإطار بخطوة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي بداأت منذ فرتة خطوات جدية لالن�سمام، الأنها �ستزيد من ال�سغوط على 

�سلطات االحتالل االإ�رشائيلي التي توا�سل انتهاكاتها وجرائمها بحقوق االإن�سان الفل�سطيني ومقد�ساته.

International Legal Protection of Heritage
Prof. Hadi Shallouf, a faculty member at the School, presented a seminar about a recent judgment by the International 

Criminal Court on the need to provide international legal protection for heritage, religious and cultural buildings to 
face threats and attacks by certain parties, which constitutes a precedent that will have implications both at the level of 
international and national criminal justice.

According to Prof. Hadi Shallouf, as a member of the International Criminal Court (ICC), this judgment, which was 
issued at the end of September 2016, is an important development in international criminal justice and is of vital importance 
to the humanitarian community in general and to Arabs and Muslims in particular, whose sanctities and monuments are 
systematically and continuously destroyed, whether because of the occupation, as in Palestine, or because of extremist 
groups, attacks or international wars, as in Iraq, Syria, Libya, Afghanistan and Mali.

Prof. Shallouf called on the Arab and Islamic countries to join the criminal court and take advantage of the benefits 
achieved by its membership. He praised the Palestinian National Authority,s step, which has started taking serious steps 
toward joining the criminal court, as it will increase the pressure on the Israeli occupation authorities, who continue their 
violations and crimes against Palestinian human rights and holy sites.

Lectures and Seminarsمحاضرات وندوات
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المنازعات العمالية وإجراءاتها

Labor Disputes and Procedures

The Student Development and Competition Department organized a lecture by Mr. Nasser Rashid Al-Hajri, the legal 
researcher, head of coordination and follow-up department and member of the Higher Committee for Labor Disputes at the 
General Authority for Labor Force. The lecture was attended by a number of faculty members and students, and included a 
number of topics related to the issue of labor disputes in various aspects, pointing out that most of the labor disputes occur 
in the private sector, which are mostly financial disputes focused on wages and end of service benefits, rent allowance, 
cash equivalents for overtime and other matters. This is in addition to administrative disputes related to the revocation or 
transfer of residency to another company at the request of the worker or employee at the end of his/her employment or 
contract. Most labor disputes are individual disputes. In rare cases, there would be a collective participation of employees 
of a company in protests against some emergency measures or because of non-compliance with contracts regarding 
wages, housing or allowances agreed upon in advance.

Mr. Nasser Al-Hajri said that the General Authority for Manpower is the only body authorized to receive and consider 
complaints of labor disputes and try to resolve them amicably through the department’s legal staff after conducting the 
necessary investigations with the parties of the dispute. If this is not done, the case will be transferred to the judiciary at 
various levels to take the necessary action and issue a ruling in accordance with the provisions of the law.

األقاها الباحث القانوين ورئي�س ق�سم التن�سيق واملتابعة وع�سو اللجنة العليا للمنازعات  اإدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات حما�رشة  نظمت 
العمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة اأ. نا�رش را�سد الهاجري، وح�رشها عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة، وت�سمنت جمموعة من املحاور 
التي اأحاطت بق�سية املنازعات العمالية من خمتلف جوانبها، م�سريا اإلى اأن معظم املنازعات العمالية حتدث يف القطاع اخلا�س، وهي يف اأغلبها 
ما بني منازعات مالية ترتكز على االأجور ومكافاآت نهاية اخلدمة وبدل االإيجارات واملقابل النقدي ل�ساعات العمل االإ�سافية و�سواها، ومنازعات 
اإدارية تتعلق باإلغاء االإقامة اأو حتويلها اإلى �رشكة اأخرى بناء على طلب العامل اأو املوظف عند انتهاء عمله اأو عقده، ومعظم املنازعات العمالية 
فردية، ويف حاالت نادرة تكون جماعية ي�سارك فيها موظفو اإحدى ال�رشكات احتجاجا على بع�س االإجراءات الطارئة اأو ب�سبب عدم االلتزام بالعقود 

جلهة االأجور اأو ال�سكن اأو البدالت املتفق عليها م�سبقا.
وذكر نا�رش الهاجري اأن الهيئة العامة للقوى العاملة هي اجلهة الوحيدة املخولة با�ستقبال �سكاوى املنازعات العمالية والنظر فيها وحماولة 
حلها وديا من قبل املوظفني القانونيني يف االإدارة بعد اإجراء التحقيقات الالزمة مع طريف النزاع، واإن مل يتم ذلك تتحول الق�سية اإلى الق�ساء 

مبختلف درجاته التخاذ االإجراءات واإ�سدار احلكم وفقا الأحكام القانون.

د. �سالح العتيبي يكرم ال�سيد نا�رش الهاجري
Dr. Salah Al-Otaibi Honoring Mr. Rashed Al-Hajiri
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محاضرات متخصصة

أهداف المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية

Specialized lectures

Objectives of the Regional Organization for the Protection of the Marine Environment

نظمت اإدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات عدداً من املحا�رشات قدمها نخبة من املتخ�س�سني بهدف التعرف على جوانب هامة نذكر منها:
• حما�رشة حول العقود االإدارية قدمتها د.غدير يعقوب حياتي يف �سهر مار�س 2017.

•  حما�رشة حول التحكيم املوؤ�س�سي قدمها وزير التجارة وال�سناعة ال�سابق د. يو�سف العلي اأي�سا يف �سهر مار�س 2017. والدكتور العلي حاليا 
نائب رئي�س الكلية للعالقات اخلارجية وامل�ساريع اخلا�سة.

�سمن نطاق املو�سم الثقايف للعام اجلامعي احلايل 2016/ 2017، نظم مكتب االأن�سطة الطالبية ندوة بعنوان »اأهداف ون�ساط املنظمة االإقليمية 
حلماية البيئة البحرية« حتدث فيها اخلبري البيئي ومدير مكتب االأمني التنفيذي للمنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية د.علي عبد الله، 
عن ن�ساط املنظمة واأبرز اإجنازاتها وم�ساهماتها يف حماية البيئة البحرية يف اخلليج العربي مياها و�سواحل على مدى حوايل 38 عاما، بالتعاون 
والتن�سيق مع الدول التي تطل على اخلليج وهي دول جمل�س التعاون اخلليج والعراق واإيران، للحفاظ على احلد االأق�سى من ال�سالمة البيئية لهذا 
ال�رشيان احليوي لالقت�ساد العاملي، وال�سعي الدائم ملكافحة التلوث النفطي وتلوث مياه ال�رشف ال�سحي والتلوث ال�سناعي، والتلوث بالزيت 
واملواد ال�سارة ال�سامة النا�سئة عن الن�ساطات الب�رشية يف حاالت الطوارئ البحرية، وتطوير القدرات الوطنية للدول االأع�ساء اخلا�سة مبكافحة 
التلوث من خالل التدريب والتعاون التكنولوجي وتبادل املعلومات، والتعاون يف جمال ق�سايا االإدارة البيئية مثل مكافحة التلوث من النفط 

وتقييم االأثر البيئي والتعاون العلمي.

The Department of Student Development and Competition organized a number of lectures by a group of specialists in 
order to identify important aspects such as:
• Lecture on “Administrative Contracts” presented by Dr. Ghadeer Yaqoub Hayati in March 2017.
•  Lecture on “Institutional Arbitration” presented by the former Minister of Commerce and Industry Dr. Yousef Al Ali in 

March 2017. Dr. Al Ali is currently the Vice President for Foreign Relations and Special Projects at KILAW.

Within the scope of the cultural season of the current academic year 2016/2017, the Student Activities Department 
organized a seminar entitled «Objectives and Activities of the Regional Organization for the Protection of the Marine 
Environment», in which the environmental expert and the Director of the Office of the Executive Secretary of the Regional 
Organization for the Protection of the Marine Environment spoke about the organization,s activities, and its major 
achievements and contributions in protecting the marine environment in the Arabian Gulf water and coasts for about 38 
years, in cooperation and coordination with countries overlooking the Gulf, namely the Gulf Cooperation Council countries, 
Iraq and Iran, to maintain the maximum environmental safety of this vital lifeblood of global economy. Furthermore, the 
organization continuously seeks to prevent oil pollution, sewage pollution and industrial pollution, pollution of oil and 
toxic harmful substances resulting from human activities in marine emergencies, as well as the development of national 
capacities of Member States to combat pollution through training, technological cooperation and exchange of information, 
and cooperation in environmental management causes such as combating oil pollution, environmental impact assessment 
and scientific cooperation.
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ما السبب في إدمان المخدرات؟

What is the Reason for Drug Addiction?

نظم مكتب االأن�سطة الطالبية �سمن نطاق املو�سم الثقايف يف الكور�س الثاين ندوة بعنوان »ما ال�سبب« قدمها امل�ست�سار الرتبوي 
التي  املعاجلة  وجناح طرق  املخدرات  للوقاية من  النف�سية  اجلوانب  اأهمية  املحا�رشة حول  وتركزت حماور  العون،  د. عماد  والنف�سي 
يخ�سع لها املدمنون، كي ال يقعوا �سحايا هذه االآفة مرة اأخرى، واأ�سار بداية اإلى تقرير منظمة ال�سحة العاملية لعام 2016 عن اأبرز 
االآثار املرتتبة على تعاطي املخدرات مبختلف اأ�سنافها واأنواعها، حيث اأ�سار هذا التقرير اإلى اأن تعاطي املخدرات م�سوؤول عن فقدان 
4 �سنوات من عمر املتعاطي، اأما يف الكويت فاأ�سار اإلى تقل�س حجم هذه الظاهرة يف ال�سنوات االأخرية مقارنة عما كانت عليه 
عام 2013 على �سبيل املثال، حيث اأ�سارت اإح�سائية �سدرت اآنذاك اإلى اأن عدد الوفيات الناجتة عن تناول جرعة زائدة 88 حالة، وهذه 
االأرقام بالن�سبة للمجتمع الكويتي تدعونا اإلى دق ناقو�س االإنذار، والعمل اجلاد من اأجل تعزيز دور االأ�رشة واملدر�سة واملجتمع يف ن�رش 
التوعية حول خماطر التعاطي واالإدمان على املوؤثرات العقلية والنف�سية التي تزداد تنوعا من عام اإلى عام ومل تعد مقت�رشة على 
االأنواع التقليدية كاحل�سي�س واالأفيون و�سواهما، اإمنا اأ�سبحت تنت�رش نتيجة لتهريب اأنوع عديدة على �سكل حبوب م�سنعة متعددة 
االأ�سكال واالألوان واالأحجام يدعي البع�س اأنها نوع من املن�سطات لكنها ال تقل خطرا عن املخدرات التقليدية ويوؤدي تناولها اإلى 

االإدمان، وما ينتج عنه من اآثار مدمرة للنف�س والذات العقل واجل�سد.

The Student Activities department organized, within the scope of the cultural season in the second semester, a 
seminar entitled «What is the reason» presented by the educational and psychological counselor Dr. Emad Al 
Oun. The seminar focused on the importance of psychological aspects of prevention of drugs and the success of 
treatment methods that would help previous addicts avoid falling victims again. Dr. Emad Al Oun referred at the 
beginning of the seminar to the report of the World Health Organization in 2016 on the most significant effects 
of drug abuse of various types. The report pointed out that drug abuse is responsible for the loss of 4 years of the 
abusers’ life. In Kuwait, however, the range of this phenomenon decreased in recent years compared with that 
of 2013, for example, where statistics indicate that the number of deaths resulting from overdose is 88 cases. 
These numbers reflecting on the Kuwaiti society should sound the alarm and encourage people to strengthen the 
role of the family, school and society in spreading awareness about the dangers of addiction to psychotropic 
and psychotropic substances, which are increasing from year to year and are no longer limited to conventional 
drugs such as cannabis, opium, and other types. They have become widespread as a result of smuggling many 
types in the form of pills made of multiple shapes and colors and sizes claimed to be some kind of stimulants. 
However, these substances are not less dangerous than conventional drugs and lead to addiction, and result in 
devastating effects that are destructive to the mind and body.



30

أسباب سرطان الثدي وسبل الوقاية

Causes and Preventions of Breast Cancer

مت تنظيم ندوة توعوية حول الوقاية من مر�س �رشطان الثدي، بالتعاون مع م�ست�سفى هادي، بح�سور الطالبات وعدد من الطلبة واملوظفني 
اأفراد االأ�رشة  اإمنا ت�سمل كل  اأ�سا�سية حول هذا املر�س الذي ميثل معاناة غري حم�سورة باملري�سة،  واأع�ساء هيئة التدري�س الكت�ساب معلومات 
قدمتها اخت�سا�سية االأ�سعة الت�سخي�سية يف م�ست�سفى هادي الدكتورة اأ�سماء عبد املجيد قدمت فيها تعريفاً ب�رشطان الثدي الذي يزداد 
انت�سارا، وتتطور �سبل الوقاية منه والعالج بف�سل تقدم الطب، وزيادة الوعي لدى الن�ساء من عمر مبكر بهذا املر�س، ما ي�ساعد على الك�سف 

املبكر الذي يبقى العامل االأ�سا�سي يف ال�سفاء التام.

د. اأ�سماء عبد املجيد تتحدث يف الندوة

An awareness seminar on breast cancer prevention was organized in collaboration with Hadi Hospital in the presence 
of students, staff and faculty members to acquire basic information about the disease, as the effects of this disease are 
not limited to the patient, but include all members of the family. The seminar was presented by Dr. Asma Abdel Meguid, 
Radiology Specialist at Hadi Hospital. She defined breast cancer, which is becoming more widespread, and spoke about 
the development in the means of prevention and treatment thanks to the progress of medicine and the early awareness of 
women of this disease, which helps in early detection as it is the main factor in achieving full recovery.

Dr. Asmaa Abdul Majeed speak during the seminer
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دور المناهج في إعداد خريج القانون

The Role of Curricula in the Preparation of Law Graduates

اإعداد خريج القانون للمناف�سة بنجاح يف �سوق العمل«،  اأ�ساد امل�ساركون يف احللقة النقا�سية التي نظمتها الكلية بعنوان »دور املناهج يف 
باملنهج الدرا�سي املعتمد يف الكلية والذي اأدى اإلى تخريج طلبة متميزين اأثبتوا كفاءتهم يف خمتلف املهن القانونية التي تولوها.

وقد مت تنظيم هذه الندوة يوم 26 اأبريل 2017 �سمن اإطار املراجعة الدورية للمناهج الدرا�سية.
بداية رحب العميد امل�ساعد لل�سوؤون الطالبية د. �سالح العتيبي باحل�سور وقدم عر�سا موجزا عن روؤية واأهداف الكلية وعدد طلبتها وخريجيها، 
ثم حتدث د.عادل بور�سلي حيث اأ�ساد باملخرجات املتميزة للكلية وذكر باأن 20 % من عدد املقبولني يف النيابة العامة كوكالء نيابة لهذا العام 
كانوا من خريجي الكلية وهذا يدل على كفاءة التعليم فيها وكفاءة خريجيها. كما اأن تقدمي الكلية بع�س املقررات باللغة االإجنليزية يعطيها 
ميزة فريدة يتفوق فيها خريجوها على اأقرانهم، حيث اإن �سوق العمل االآن وخا�سة يف القطاع اخلا�س يحتاج اإلى متخ�س�سني يجيدون اللغة 
االإجنليزية القانونية، كما اأنه يحبذ الدرا�سة وفق نظام الف�سول الدرا�سية على نظام ال�سنوات الأنه يتيح للطالب اأن يدر�س مقررات عديدة خالل 

عام درا�سي واحد.
من جانبه اأيد د.اأن�س التورة فكرة نظام الف�سلني الأنها اأف�سل من نظام ال�سنوات، واأكد اأن التعليم احلقيقي هو الذي يعتمد على تعليم الطالب 
اأ�ساليب البحث عن املعرفة، وطرق التفكري النقدي والتحليل وا�ستنباط احلقيقة والتعبري عن وجهات النظر بطريقة علمية ت�ستند اإلى االأدلة والرباهني.

وبدوره اأكد اأ.نا�رش الكريوين على احلاجة لتطوير املناهج مبا يحقق احتياجات �سوق العمل، ثم حتدث عن دور جمعية املحامني يف توفري بيئة تدريب 
منا�سبة لطلبة القانون.

كذلك اأ�ساد د.اأبراهيم ال�رشقاوي بخريجي كلية القانون الكويتية العاملية الأنه وجد فيهم من الكفاءة والتميز اأثناء م�ساهمته يف تدريبهم يف 
مقررات التدريب امليداين يف االإدارة العامة للتحقيقات، ودعا اإلى تنويع واإثراء املنهج الدرا�سي يف الكلية مقرتحا تدري�س قانون االأحوال ال�سخ�سية 

لغري امل�سلمني.
وختاما اقرتح اأ. م�سلي العدواين اإ�سافة مقرر درا�سي كان قد در�سه يف اخلارج عندما كان يدر�س يف جمال ال�سيدلة قبل انتقاله لدرا�سة القانون 

وهو مقرر »اأخالقيات املهنة«. 
وتعقيبا على ما ت�سمنته اجلل�سة النقا�سية من اأفكار واقرتاحات، قال اأ.د. ي�رشي الع�سار نائب العميد ل�سوؤون الطلبة الأنه  �سوف يتم مناق�ستها 

مع جلنة املناهج الأخذها بعني االعتبار يف املراجعات القادمة للمناهج.

The participants in the seminar organized by the School entitled «The Role of Curricula in the Preparation of Law Graduates 
to Compete Successfully in the Labor Market» praised the curriculum adopted at the School, which led to the graduation of 
distinguished students who proved their competence in the various legal professions they assumed.
The seminar was organized on 26 April 2017 within the framework of the periodic review of the curriculum. 
Assistant dean for student Affairs Dr. Saleh Al-Otaibi welcomed the attendees and gave a brief presentation on the 
vision and goals of the School, and the number of students and graduates. Dr. Adel Burseli spoke about the outstanding 
achievements of the School and mentioned that 20% of the applicants in the Public Prosecution as prosecutors for this year 
were KILAW graduates. The School offers some courses in English, giving it a unique advantage in which its graduates 
excel in comparison to their peers. The labor market now, especially in the private sector, needs professionals who speak 
English. He also stated that it is preferred to study in accordance with the course system in comparison to the yearly system 
as it allows the student to study several courses during one academic year.
Dr. Anas Al-Tourah, on the other hand, supported the two-semester system against the yearly system. He stressed that true 
education depends on teaching the student methods of research, critical thinking, analysis and deriving the truth and 
expressing views in an academic manner, based on evidence. 
Mr. Nasser Al-Kraeween emphasized the need for curriculum development to meet the needs of the labor market. He then 
spoke about the role of the Bar Association in providing a suitable training environment for law students.
Dr. Ibrahim Al-Sharqawi also praised the graduates of Kuwait International Law School upon realizing their competency 
and excellence as he contributed to training them in field training courses in the General Directorate of Investigations. 
He called for diversifying and enriching the curriculum at the School, proposing to teach the personal status law of non-
Muslims.
In conclusion, Mr. Mesli Al-Adwani suggested adding a course he had studied abroad, when he was studying pharmacology 
before moving to study law, which is the “Professional Ethics.”
Commenting on the ideas and suggestions presented in the seminar, Prof. Yousri Al-Assar Assistant dean for student Affairs 
stated that these proposals shall be discussed with the Curriculum Committee to be taken into account during the upcoming 
curriculum reviews. 
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مسابقات

مسابقة وليم فيز
�سنويا يف  تقام  التي  الدويل  التجاري  للتحكيم  فيز  وليم  م�سابقة  م�ساركة طلبتها يف  على  املا�سية  ال�سنوات  الكلية طوال  اإدارة  حر�ست 

العا�سمة النم�ساوية فيينا، حيث مثلوا الكويت على امل�ستوى الوطني يف هذه امل�سابقة العاملية.
ا�ست�سافة امل�ساركني: �سمن اإطار التح�سري مل�سابقة العام الدرا�سي 2017/2016  ا�ست�سافت الكلية يوم 12 اأكتوبر 2016 وملدة ثالثة اأيام متتالية 
اإطار برنامج تدريبي  واأفغان�ستان، للم�ساركة يف املرحلة التح�سريية مل�سابقة وليم فيز يف  طلبة من الكويت وقطر والبحرين والعراق واالأردن 
متكامل مت اإعداده بدقة وعناية ي�ساهم يف تنمية قدراتهم يف اإعداد املرافعات، وذلك برعاية برنامج تطوير القانون التجاري الذي تولت وزارة التجارة 
االأمريكية اإعداده، ويقود برنامج التدريب الربوفي�سور رونالد براند من جامعة بت�سربغ االأمريكية، ويف هذا االإطار اأعلن رئي�س وعميد الكلية اأ.د. 
حممد املقاطع عن توفري كل امل�ستلزمات املادية واملعنوية التي ت�ساهم يف جناح هذه التجربة لتثبت الكلية اأنها يف م�ستوى الثقة الني نالتها 

ال�ست�سافة هوؤالء الطلبة يف املرحلة التح�سريية مل�سابقة وليم فيز.
الدورة التمهيدية ال�سابعة: ا�ست�سافت الكلية الدورة التمهيدية ال�سابعة مل�سابقة »وليم فيز« التي �سارك فيها 160 طالبا وطالبة من كليات 
القانون واحلقوق العاملية من 13 دولة و70 حمكما، للم�ساركة يف امل�سابقة النهائية التي تقام �سنويا يف العا�سمة النم�ساوية فيينا، وت�سمن 
اإدارة امل�سابقات والتطوير الطالبي يف الكلية، حما�رشات نظرية واأعماال تطبيقية يف جماالت  برنامج هذه الدورة، الذي مت برتتيب واإ�رشاف من 
القانون والتحكيم التجاريني، تهدف اإلى تدريب امل�ساركني على اإجراء الدرا�سات وكتابة املذكرات القانونية واإعداد املرافعات ال�سفوية، بكفاءة 
وفعالية؛ واأكد رئي�س وعميد الكلية اأ.د. حممد املقاطع حفل افتتاح الدورة حر�س اإدارة الكلية على توفري كل ما ي�ساهم يف تطوير قدرات طلبتها 
ويوؤهلهم للم�ستقبل املهني املرموق، وذلك من خالل اعتماد منهج درا�سي يوازي اأمثاله يف اأرقى اجلامعات، والرتكيز على التدريب العملي وامليداين 
وموؤ�س�سات حكومية  وزارات  بالتعاون مع  اأو  ودولية  واإقليمية  امل�ساركة يف م�سابقات حملية  �سواء من خالل  واإلزاميا،  اأ�سا�سيا  جزءا  واعتباره 
العلمية  العاملية  واملنا�سبات  امل�سابقات  للم�ساركة يف  اأمام طلبتها  الفر�سة  اإتاحة  الكلية م�ستمرة يف  اإدارة  اأن  د.املقاطع  واأو�سح  وخا�سة، 

القانونية ذات االأهمية واالأثر االإيجابي، كما اأنها حري�سة على احت�سان عدد من تلك امل�سابقات واملنا�سبات العاملية خالل الفرتة املقبلة.
اجلهات  واالأكادميية وممثلي  الدبلوما�سية  ال�سخ�سيات  التمهيدية بح�سور حا�سد من  الدورة  اختتام فعاليات  تنظيم حفل  اختتام الدورة: مت 
الراعية تقدمهم ال�سفري االأمريكي يف الكويت لوران�س �سيلفرمان، واالأمني العام امل�ساعدة لل�سوؤون االأكادميية والطالبية يف جمل�س اجلامعات 
والفرق  وال�سيوف  واملدربني  احلكام  من  م�ستحقيها  على  وال�سهادات  التذكارية  والدروع  والهدايا  اجلوائز  توزيع  مت  وقد  بور�سلي،  د.نبال  اخلا�سة 
الطالبية ملختلف اجلامعات امل�ساركة، اإ�سافة اإلى ال�سهادات اخلا�سة: باأف�سل مرافعة دفاع، واأف�سل مرافعة ادعاء، واأف�سل املتحدثني، واأف�سل 
فريق كان قادرا على التوا�سل مع باقي الفرق الطالبية، ويف اخلتام مت تكرمي طالبات جامعة دار احلكمة ال�سعودية اللواتي فزن باجلائزة الرئي�سية 

للعام الثالث على التوايل للنهائي بينما حل ثانيا فريق اجلامعة االأمريكية يف اأفغان�ستان.

The School,s Dean and th Ammbassador among the panticipantsعميد الكلية وال�سفري االأمريكي يتو�سطان عدد من امل�ساركني يف امل�سابقة
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Competitions
Willem Vis Competition

Over the past years, the School administration has been keen on the participation of its student in the Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot Competition, which is held annually in Vienna, where they have 
represented Kuwait in this international competition.
Hosting Participants: In preparation for the 2016/2017 academic year, the School hosted students from Kuwait, 
Qatar, Bahrain, Iraq, Jordan and Afghanistan on October 12, 2016, to participate in the preliminary rounds of the 
Willem Vis competition, as part of an integrated training program that has been carefully prepared to contribute 
to the development of their capacities in preparing their pleadings, under the auspices of the Commercial Law 
Development Program, which was developed by the US Department of Commerce. The program is being led by 
Professor Ronald Brand from the University of Pittsburgh, USA. The School’s Dean/President Prof. Mohammad 
Al Moqatei announced providing all the material and moral inputs that would contribute to the success of this 
experience, in order to prove that the School is worthy of hosting students who are prepared to compete in the 
preliminary rounds of the Willem Vis competition. 
Seventh Preliminary Round: The School hosted the seventh preliminary round of the Willem Vis competition, 
with the participation of 160 students from international law schools, representing 13 countries, along with 70 
arbitrators, in order to compete in the final competition held annually in the Austrian capital Vienna. The program, 
which was organized by the Student Development and Competition Department, included theoretical lectures and 
practical workshops in the areas of commercial law and arbitration, aimed at training participants to conduct 
studies, write legal memos and prepare oral pleadings efficiently and effectively. The School’s Dean/President 
Prof. Mohammad Al Moqatei stated, during the opening ceremony, the School’s keenness to provide all the 
facilities that would contribute to the development of the students> abilities and qualifies them for a distinguished 
professional future through the adoption of a curriculum similar to that of prestigious international universities. 
This is in addition to focusing on practical and field training as an essential and obligatory part, whether 
through participating in local, regional and international competitions, or through cooperation with ministries 
and governmental and private institutions. He explained that the School administration continues to provide the 
opportunity for its students to participate in international academic competitions and events of importance and 
positive impact, and is keen to embrace and host a number of those competitions and international events in the 
near future. 
The Round’s Conclusion: The closing ceremony of the preliminary round was organized in the presence of a number 
of diplomatic and academic figures as well as the representatives of the sponsors including the Ambassador of the 
United States of America to Kuwait Mr. Lawrence Silverman and the Assistant Secretary General for Academic 
and Student Affairs at the Private Universities Council Dr. Nibal Buresli. The awards, gifts, memorial shields 
and certificates were distributed to the referees, coaches, guests and student teams of the various participating 
universities, as well as special certificates such as: the best defense, the best prosecutor, the best pleading, and 
the best team regards to effective communication with the other teams. In conclusion, the students of Dar Al-
Hekma University, Saudi Arabia, who received the main prize for the third consecutive year, were honored. The 
team of the American University of Afghanistan came second.
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JESSUP مسابقة

JESSUP Competition

نظمت اإدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات مب�ساركة فريقني من طلبة اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة وطلبة كلية القانون الكويتية العاملية، 
اجلولة التمهيدية مل�سابقة ال�سداقة بني دول اخلليج للم�سابقة الدولية فيلب جي�سوب الدولية  )JESSUP(للرتافع يف القانون الدويل باللغة 

االجنليزية.
 ومن اجلدير بالذكر اأن اجلوالت التمهيدية مل�سابقة جي�سوب تقام عادة يف دول اأوروبية، اإال اأن كلية القانون الكويتية العاملية تقدمت بفكرة اإقامة 
هذه اجلولة التمهيدية للمرة االأولى على اأر�س الكويت وحتت رعاية الكلية بني اجلامعات والكليات امل�ساركة يف امل�سابقة من دول جمل�س التعاون 

اخلليجي لتكون �سابقة يف تاريخ التعليم القانوين يف الكويت واملنطقة.
قام بتحكيم اجلوالت نخبة من الق�ساة الذين لهم دور مميز يف املجال القانوين، وهم: الربوفي�سور �ساهني علي ـ جامعة ورك الربيطانية، وتنينت 
قولتيني Tinatin Goletiani ممثل قا�س يف international law student Association، ود.عي�سى العنزي رئي�س ق�سم القانون الدويل �سابقا يف 
جامعة الكويت، ود.اإميان القطان ع�سو هيئة التدري�س يف جامعة الكويت، واأ�سفرت اجلولة عن فوز طلبة اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة بفارق 

ب�سيط، بينما حققت كلية القانون الكويتية العاملية الفوز بجائزة )اأف�سل مدعي عليه( للطالب / طالل بودي.

The Department of Student Development and Competition, with the participation of two teams from the American University 
of Sharjah and students from Kuwait International Law School, organized the preliminary round of the GCC Friendly 
Competition for the JESSUP International Competitions, to plead in English in the area of International Law.

However, Kuwait International Law School has proposed the idea of holding this preliminary round for the first time in 
Kuwait under the auspices of the School between GCC universities and colleges participating in the competition to be a 
precedent in the history of legal education in Kuwait and the region.

A number of judges who have a distinguished role in the legal field judged the sessions as follows: Prof. Shaheen Ali, 
Warwick University, Tinatin Goletiani, judge representative of the International Law Student Association, Dr. Issa Al Anzi, 
former Head of International Law at Kuwait University, A member of the faculty members of Kuwait University, Dr. Iman Al 
Qattan. The sessions resulted in the victory of the students from the American University of Sharjah by a slight difference, 
while Kilaw,s student Talal Bodai Won ( The Best Deferdant aword).
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المحكمة الصورية العربية

Arabic Moot Court

التي  الرابعة  ن�سختها  العربية يف  ال�سورية  املحكمة  م�سابقة  الرو�سان  خالد  ال�سيد  بالوكالة  ال�سباب  ووزير  وال�سناعة  التجارة  وزير  افتتح 
ا�ست�سافتها الكلية يف الفرتة ما بني 2 و4 اأبريل 2017 مب�ساركة وفود كليات حقوق من 12 دولة عربية، ت�سمل طالبا واأ�ساتذة م�رشفني وحمكمني.
من جهته، بني رئي�س وعميد الكلية اأ.د. حممد املقاطع التوجه اال�سرتاتيجي نحو تعزيز قدرات واإمكانيات الطلبة، مو�سحا اأن الكلية ت�سارك 
بخم�س م�سابقات متنوعة اإلى جوار فعالية اليوم اأال وهي م�سابقة املحكمة ال�سورية العربية، وهي ثمرة تعاون اإيجابي بني كليات احلقوق يف 

الدول العربية لتوفري فر�س تدريب للطلبة يف اأجواء مناف�سة اأخوية وودية.
بدورها اأكدت مديرة اأدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات اأ.هناء االبراهيم على م�ساهمة الكلية يف �سقل مهارات طلبتها والطلبة امل�ساركني يف 

امل�سابقة، وتعزيز العمل امل�سرتك بني اجلامعات على غرار امل�سابقات الدولية التي تنظمها جامعات عريقة يف اأمريكا واأوروبا واآ�سيا. 
واأ�سفرت الت�سفيات عن فوز فريق كلية احلقوق بجامعة بريزيت الفل�سطينية باجلائزة االأولى، ثم تاله يف املرتبة الثانية فريق كلية العلوم القانونية 
واالقت�سادية واالجتماعية بجامعة القا�سي عيا�س مبراك�س املغربية، فيما حل ثالثا فريق كلية القانون الكويتية العاملية، و حل رابعا فريق كلية 

احلقوق بجامعة ال�سلطان قابو�س العمانية.

The Minister of Commerce and Industry and Acting Minister of Youth Mr. Khalid Al-Roudhan opened the 4th Arabic Moot 
Court Competition, hosted by the School in the period between 2-4 April 2017, with the participation of teams from 12 
Arab countries, including students, supervisors and judges.
The School's President/Dean Prof. Mohammad Al-Moqatei explained the strategic direction of enhancing the abilities and 
capabilities of students. He explained that the School is participating in five different competitions.
 This is the result of positive cooperation between law schools in the Arab countries to provide training opportunities for 
students in a friendly atmosphere.
The Director of the Student Development and Competitions Department, Mrs. Hanna Al-Ibrahim, confirmed the contribution 
of the School in honing the skills of students participating in competitions and promoting joint efforts between universities 
in the same way as international competitions organized by universities in America, Europe and Asia. 
The first prize was won by the Faculty of Law at Bir Zeit University, followed by the Faculty of Legal, Economic and Social 
Sciences at the University of Cadi Ayyad in Marrakech, Morocco.

The Opening of the Arabic Moot Courtح�سور افتتاح م�سابقة املحكمة ال�سورية
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نظمت اإدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات م�سابقة املحكمة ال�سورية ملقرر )457( لطلبة ال�سنة الرابعة، حيث يتناف�سون على اإبراز قدراتهم يف 
الرتافع دفاعا اأو ادعاء حول اإحدى الق�سايا التي يتم حتديدها، اإذ يتولى الطلبة امل�ساركون يف امل�سابقة اإعداد املذكرات والرتافع �سفهيا اأو كتابة، 
بح�سور عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة، وقد اأقيمت امل�سابقة يف قاعة املحكمة ال�سورية يف الكلية التي تعد منوذجا م�سغرا يحاكي 
قاعات املحاكم املحلية والعاملية واملجهزة بكل ما تتطلبه اإجراءات التقا�سي، ومت اإعدادها لتكون اإحدى الو�سائل التي ت�سهم يف اإعداد الطالب 

ملمار�سة مهنة املحاماة بعد التخرج ل�سمان م�ستقبل مهني متميز.
د.  املرافعات  قانون  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ  وفريق  امل�رشي،  د.وئام  واالقت�ساد  املالية  يف  امل�ساعدة  االأ�ستاذة  طلبة  فريق  امل�سابقة  يف  تناف�س  وقد 
عبداحلكيم عكا�سة، وت�سكلت هيئة املحكمة من ثالثة ق�ساة تولوا التحكيم هم: رئي�س ق�سم القانون اجلنائي اأ.د. علي القهوجي، واأ�ستاذ القانون 

اجلنائي اأ.د. ه�سام ر�ستم، واأ�ستاذ م�ساعد حا�سب اآيل د. جمال العيد.
وبعد افتتاح جل�سة املحكمة توالى الطلبة امل�ساركون تقدمي مرافعاتهم باأ�سلوب يالم�س حدود االحرتاف، تعبريا عن اإملامهم بالق�سية املثارة اأمام 
املحكمة من خمتلف اجلوانب، وا�ستيعابهم للمنهج الدرا�سي، وا�ستفادتهم من الربنامج التدريبي الذي خ�سعوا له طوال اأ�سابيع، وبعد التداول 
اأ�سفرت النتيجة عن فوز كل من الطالبة �سارة  من�سور التي اأ�رشف على تدريبها  الدكتور  عبداحلكيم عكا�سة، والطالب اأحمد الف�سلي الذي 
اأ�رشفت على تدريبه  الدكتورة وئام امل�رشي، وكذلك الطالب جا�سم  د�ستي عن دور الدفاع الذي اأ�رشف على تدريبه  الدكتور عبد احلكيم عكا�سة.

The Department of Student Development and Competition organized the Moot Court competition for students of the 
fourth year for course (457), in which they compete to demonstrate their ability to defend or claim a specific case. The 
participants will prepare memoranda and shall plead orally or in writing, in the presence of a number of faculty members 
and students. The competition was held in the School,s Moot Courtroom, which is a miniature simulating  local and 
international courtrooms and is equipped with all the requirements of the litigation procedures and is prepared to be one 
of the means that contribute to preparing students to practice law after graduation to ensure outstanding careers.
The competition was between the team of Dr. Weam Al Masri, Assistant Professor of Finance and Economics, and the 
team of Dr. Abdul Hakim Okasha, Associate Professor of Civil Procedure. The court was composed of three judges: Head 
of Criminal Law Department Prof. Ali Al-Qahwaji, Professor of Criminal Law Prof. Hisham Rustam, Assistant Professor of 
Computer Sciences Dr. Jamal Al Eid.
After the opening of the court session, the participating students continued to present their arguments in a professional 
manner, reflecting their knowledge of the case before the court from various aspects, their understanding of the curriculum 
and their benefit from the training program they underwent for weeks. After the deliberation, the result was the victory of 
the student Sarah Mansour, who was supervised and trained by Dr. Abdul Hakim Okasha, and student Ahmed Al Fadhli, 
who was supervised and trained by Dr. Weam Al-Masri, as well as student Jassim Dashti (defense), who was supervised 
by Dr. Abdul Hakim Okasha.

المحكمة الصورية لمقرر )457(

Moot Court Course (457)

Arabic Moot Court Judgesهيئة املحكمة ال�سورية
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مسابقة »الجنائية الدولية« - الهند

دوري مناظرات قطر

International Criminal Court  Competition - India

Qatar Debates League

�سارك ثالثة من طلبة الكلية يف م�سابقة املحكمة ال�سورية للمحكمة اجلنائية الدولية التي اأقيمت يف مدينة بونا الهندية، و�سكلوا الوفد 
اأ�سيوية واأوروبية عريقة، تعترب  اإلى جانب طلبة من جامعات  الطالبي العربي الوحيد الذي �سارك يف هذه امل�سابقة للعام الثاين على التوايل 

االإجنليزية اللغة االأم للغالبية منهم.
و�سارك فريق الكلية اأ.د.هادي �سلوف، ود. اإميان القطان وثالثة طلبة هم: الطالبة نور الفرحان، والطالبان حممد النوبي وعلي الدو�رشي، الذين قدموا 
مذكرات مكتوبة، وترافعوا �سفهيا كممثلني جلهتي الدفاع واالدعاء اأمام جلنة التحكيم التي ت�سم ق�ساة واأكادمييني متخ�س�سني يف الق�سايا 
اجلنائية الدولية، وقد اأ�ساد املحكمون بامل�ستوى املتميز لطلبة الكلية، الذين عاجلوا الق�سية املطروحة وهي حول قيام اإحدى الدول ب�سن هجوم 

اإلكرتوين على دولة اأخرى، برباعة ومهارة ووفقا للقانون اجلنائي الدويل.

Three of the School,s students participated in the International Criminal Court (ICC) competition held in the Indian city 
of Pune. They were the only Arab student team that has participated in this competition for the second consecutive year, 
alongside students from Asian and European universities.
The School,s team consisting of Prof. D. Hadi Shallouf, Dr. Iman Al-Qattan and three students: Nour Al-Farhan, Mohammed 
Al-Nubi and Ali Al-Dosari, participated in the competition by submitting written memoranda and made verbal representations 
as defense and prosecution representatives before a jury of judges and academics specializing in international criminal 
cases. The judges applauded the outstanding level of the School,s students who addressed the issue at hand, regarding a 
State launching an electronic attack on another State, skillfully in accordance with international criminal law.

�سارك فريق من طلبة الكلية يف دوري مناظرات قطر باللغة العربية، اإلى جانب وفود من عدد من اجلامعات وكليات احلقوق العربية، وا�ستطاع 
فريق الكلية اأن يبلغ مراكز متقدمة بعد فوزه على فريقي جامعتي مدغ�سقر وجيبوتي، وفد اأتت امل�ساركة يف هذه امل�سابقة تقديرا من اإدارة 
الكلية الأهميتها بعد مرور اأربع �سنوات على انطالقها، هذا وقد رافق طلبة الكلية كل من د.عبد الله الرمح، واالأ�ستاذة �سماح ب�سري اللذين 
اأ�رشفا على تدريبهم طوال اأ�سابيع، باإ�رشاف اإدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات، الكت�ساب املزيد من املهارات واخلربات الفردية واجلماعية ولتهيئتهم 

للم�ساركة يف هذه امل�سابقة ومناف�سة الفرق امل�ساركة.

A students team from the School participated in the Qatar 
Debates League in Arabic, along with teams from a number of 
Arab universities and law schools. The School

,
s team was able 

to reach advanced levels after beating the teams from University 
of Madagascar and Djibouti. The students were accompanied by 
Dr. Abdullah Al-Rumah and Ms. Samah Basheer who supervised 
their training for weeks under the supervision of the Department 
of Student Development and Competitions to acquire more skills, 
individual and collective experience and to prepare them for the 
competition and competing against other participating teams.

فريق امل�سابقة اجلنائية الدولية

فريق دوري املناظرات يف قطر

ICC Team

Gatar Debates Team
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معرض الفرص الدراسية

اليوم المفتوح للموظفين

Exhibition of Educational Opportunities

Staff Open Day

الفر�س  معر�س  رواد  من  العديد  العاملية  الكويتية  القانون  كلية  جناح  ا�ستقطب 
الدرا�سية والدرا�سات العليا، برعاية وزير الرتبية ووزير التعليم العايل د. حممد الفار�س، 
الذي نظمته عمادة �سوؤون الطلبة يف جامعة الكويت على م�رشح ال�سيخ عبد الله 
اجلابر مبنطقة ال�سويخ، و�ساركت فيه الكلية  اإلى جانب عدد من الكليات واجلامعات 

اخلا�سة وجامعة الكويت.
وقد توافد اإلى اجلناح الع�رشات من الطالب والطالبات واأولياء اأمورهم، للتعرف مبا�رشة 
على املزايا التي توفرها الكلية لطلبتها من خالل ما تقدمه لهم من تعليم قانوين 
متميز باالعتماد على منهج درا�سي ميزج بني النظام القانوين الكويتي والنظم القانونية 
العاملية، باال�ستعانة بنخبة من اأع�ساء هيئة التدري�س املتمر�سني من الكويتيني والعرب 
كلية  لتحقيق  اأدى  مما  قانون،  لكليات  ال�سابقني  العمداء  من  عدد  بينهم  واالأجانب، 
القانون الكويتية العاملية مكانة مرموقة بني موؤ�س�سات التعليم العايل يف الكويت 

واملنطقة كونها اجلامعة اخلا�سة الوحيدة املتخ�س�سة بتدري�س القانون. 

اأ�سبح اليوم املفتوح الذي تنظمه اإدارة العالقات العامة والت�سويق يف الكلية، يف �سهر اأغ�سط�س من كل عام، موعدا لتعزيز روابط الزمالة بني 
موظفي الكلية واأ�رشهم، ومنا�سبة لرت�سيخ معاين االنتماء لهذا ال�رشح االأكادميي الذي تتجلى يف العديد من املنا�سبات روح االأ�رشة الواحدة بني 

املنتمني اإليه من اأ�ساتذة وموظفني وطلبة.
وت�سمن هذا اليوم جمموعة من االأن�سطة والفعاليات املخ�س�سة للكبار وال�سغار كامل�سابقات واحلناء و�سد احلبل التي تناف�س اجلميع على امل�ساركة 
فيها لنيل اجلوائز الرمزية التي مت تخ�سي�سها لهذه املنا�سبة مما اأ�سفى اأجواء من البهجة على احل�سور الذي تبادلوا االأحاديث الودية طوال �ساعات 

هذا اليوم الذي امتد من العا�رشة �سباحا وحتى الرابعة ع�رشا، يف الوقت الذي مل ميل االأطفال من ممار�سة االألعاب املخ�س�سة لهم.

The Kuwait International Law School,s booth attracted many visitors of the Educational Opportunities and Higher Studies 
Exhibition held under the patronage of the Minister of Education and Minister of Higher Education Dr. Mohammed Al-Faris, 
which was organized by the Deanship of Student Affairs at Kuwait University at the Sheikh Abdullah Al Jaber Theater in 
Shuwaikh. A number of private colleges and universities along with Kuwait University participated in the exhibition.
Dozens of students and their parents have come to the pavilion to learn more about the benefits offered by the School to 
its students through their excellent legal education based on a curriculum that combines the Kuwaiti legal system with the 
international legal systems, with the help of selected Kuwaiti, Arab and foreign faculty members, including a number of 
former deans of law faculties, which led to the achievement of a prestigious position for Kuwait International Law School 
among the institutions of higher education in Kuwait and the region as the only private university specialized in teaching law.

The Open Day, organized by the Department of Public Relations and 
Marketing at the School in August each year, is a date for strengthening 
fellowship ties with faculty members and their families, and an occasion 
to strengthen the sense of belonging to this academic institution, as 
during such events the spirit of the one family is reflected between faculty 
members, staff and students.
The event included a series of activities and events for adults and 
children, such as competitions, henna and tug-of-war, in which everyone 
competed in order to win prizes that were allocated for this occasion, 
thus creating an atmosphere of joy for the audience who exchanged 
friendly conversations throughout the hours of this day, while children 
were not tired of playing games and having fun.

Student and Professional Relationsالعالقات الطالبية والمهنية

د. حممد الفار�س يف جناح الكلية

فرحة ابناء املوظفني يف اليوم املفتوح

Dr. Mohammed Al-Farist in the School,s booth

The Staff,s Children during the Open Day
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األنشطة الرياضية 
حتتل االأن�سطة الريا�سية حيزا هاما واأ�سا�سيا من اهتمامات اإدارة الكلية ممثلة بق�سم االأن�سطة الطالبية، الذي يحر�س عرب امل�رشف الريا�سي �سيد 
رم�سان على اإعداد برنامج متكامل لالألعاب الفردية واجلماعية والبطوالت الداخلية واخلارجية التي ت�ستمر على مدار العام اجلامعي، وت�ستقطب 

العديد من الطالب الذين يكت�سفون فيها مواهبهم ويطورها حتى يتاأهلوا للمناف�سة والفوز يف البطوالت.
وينطلق �سنويا برنامج زمني حافل باالألعاب والبطوالت الفردية داخل الكلية، ومنها تن�س الطاولة والدامة والبلياردو، وكذلك االألعاب اجلماعية مثل 
كرة القدم وكرة ال�سلة، حيث يتم ت�سكيل فرق لكل منها تتناف�س على بطوالت الكلية للفوز بالكوؤو�س وامليداليات واجلوائز الت�سجيعية، حيث يقام 

حفل تكرمي يف ختام كل ف�سل دار�سي يتم فيه تكرمي الفائزين يف هذه االألعاب بح�سور العميد امل�ساعد لل�سوؤون الطالبية د. �سالح العتيبي.
هذا ويحر�س امل�رشف الريا�سي �سنويا على تنظيم يوم ريا�سي للموظفني واأع�ساء هيئة التدري�س يت�سمن كرة القدم وكرة ال�سلة وتن�س الطاولة 

و�سد احلبل يتم يف ختامه تكرمي الفائزين يف هذه امل�سابقات. 
كما اأ�سبح للكلية مكانتها بني الفرق الريا�سية جلامعة الكويت واملعاهد التطبيقية واجلامعات اخلا�سة، من خالل املناف�سة يف معظم البطوالت 
التي تقيمها هذه اجلهات وخ�سو�سا كرة القدم، حيث �سجلت فرق الكلية تقدما يف هذه االألعاب مما ي�سفي اأجواء تناف�سية، اإ�سافة اإلى ذلك �سارك 
6 من طالب الكلية خالل املو�سم املا�سي يف املارثون ال�سنوي الذي نظمته جامعة الكويت يف �سهر فرباير 2017، كما لبت جمموعة من طالباتنا 
دعوة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعليم البولينغ مبنا�سبة اختيار الكويت عا�سمة لل�سباب العربي، كما �ساركت جمموعة اأخرى 
من الطالبات يف بطولة الرماية للطالبات التي نظمتها جامعة الكويت وحققت اإحدى الطالبات املركز الرابع، وكذلك �سارك عدد من الطالب يف 

املارثون الذي نظمته جامعة اخلليج. 

Sports Activities
Sports activities are an important part of the School administration, represented by the Department of Student Activities, 
which is supervised by Sports Supervisor Mr. Sayed Ramadan, who is keen on preparing prepare an integrated program 
for individual and group games and internal and external tournaments throughout the academic year, and attracts many 
students who discover their talents and develop them to qualify for competition and win tournaments.
Every year, a schedule of games and individual tournaments takes place inside the School, including table tennis, billiards, 
and group games such as football and basketball. Teams are formed to compete and win trophies, medals and prizes. A 
ceremony is held at the end of each semester in which the winners are honored in the presence of the Assistant Dean for 
Student Affairs Dr. Saleh Al Otaibi.
The sports supervisor is keen to organize a Sports Day for the School

,
s staff and faculty members, including football, 

basketball, table tennis and tug-of-war. The winners will be honored in these competitions.
The School also has its place among the sports teams of Kuwait University, the applied institutes and the private universities, 
through competing in most of the competitions held by these bodies, especially football, where the teams have made 
progress in these games, which gives a competitive environment. In addition, 6 students participated in the annual 
marathon organized by Kuwait University in February 2017. A group of our students were also invited to the Public 
Authority for Applied Education and Training to participate in a bowling training on the occasion of the selection of 
Kuwait as the Capital of Arab Youth. Another group of female students participated in the shooting competition for students 
organized by Kuwait University and one of the students achieved the fourth place. In addition, a number of students 
participated in the marathon organized by Gulf University.

Honaring the winners in Sport Compeetitionsتكرمي الفائزين يف امل�سابقات الريا�سية
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الموقع اإللكتروني الجديد

The New Website

اأ�سبح موقع الكلية على �سبكة االإنرتنت )www.kilaw.edu.kw( بعد تطويره عما كان عليه على مدى ال�سنوات املا�سية، معربا ب�سورة اأكرث و�سوحا 
و�سمولية ودقة  عن »عامل« كلية القانون الكويتية العاملية، حيث ا�ستطاعت ادارة نظم املعلومات اأن تقدم من خالل املوقع لوحة بانورامية بالكلمة 
وال�سورة لكل ما يحتاج اإليه زائر املوقع من معلومات، �سواء كان طالبا اأو وليا لالأمر اأو اأكادمييا اأو باحثا عن فر�س عمل اأو جمرد »عابر �سبيل« اإلكرتوين.
ومن اأبرز مزايا املوقع  اأنه باللغتني العربية واالإجنليزية، وقد مت ت�سميمه على اأن يكون متفاعال بحيث ميكن الدخول اإليه ب�سهولة وي�رش من جهاز 
الكومبيوتر والهاتف واآيباد، واحل�سول على كل املعلومات املتاحة، كما اأن هذا املوقع قابل للتحديث ب�سكل اأ�رشع من املعتاد، من خالل اإ�سافة املزيد 
اإلى الطلبة ليكونوا على بينة من كل ما ي�ستجد وخ�سو�سا  اأخبار واإعالنات خمتلف االإدارات واالأق�سام يف الكلية، وخ�سو�سا تلك املوجهة  من 
املواعيد الرئي�سية كاالمتحانات والت�سجيل، وكذلك يت�سمن املوقع معلومات عن اأع�ساء هيئة التدري�س مع ملحات خمت�رشة عن �سريهم املهنية 
واأبرز اإ�سهاماتهم العلمية وموؤلفاتهم، واأي�سا تغطية �ساملة بالكلمة وال�سورة ملختلف االأن�سطة والفعاليات التي تقام على مدار العام وت�سارك 

بتنظيمها خمتلف االإدارات واالأق�سام، ومنها التي يتم ن�رشها يف ال�سحف املحلية الورقية واالإلكرتونية.
ومن مزايا املوقع اأنه يت�سمن قناة يوتيوب تعر�س فيديوهات عن االأن�سطة والفعاليات وبع�س االأفالم الوثائقية عن الكلية التي ت�ساهم هي االأخرى 
بنقل �سورة زاهية عن »عامل« كلية القانون الكويتية العاملية اإلى املتلقني والراغبني بالتعرف على هذا »العامل« الذي يعك�س بجالء االأ�س�س الرا�سخة 

التي اأقيم عليها هذا ال�رشح االأكادميي املتميز بكونه اجلامعة اخلا�سة الوحيدة يف الكويت واملنطقة املتخ�س�سة بتعليم القانون.

The School,s website (www.kilaw.edu.kw), which has been developed over the past years, has become more clear, 
comprehensive and accurate in reflecting the world of Kuwait International Law School. The IT department managed 
to represent a panoramic image of the information required by the website>s visitors, whether a student, a parent, an 
academic or a job seeker or just an electronic «passer».
One of the most prominent features of the website is that it is in Arabic and English and has been designed to be interactive 
so that it can be easily accessed from the computer, telephone and iPad, with a full access to all the information available. 
The website can also be updated faster than usual by adding more News and announcements of various departments and 
sections in the School, especially those directed to students to inform them of all the new developments, especially dates 
of important events such as examinations and registration. The website contains information about faculty members with a 
brief of their profiles along with their careers, academic contributions and their publications. In addition to a comprehensive 
coverage of the various activities and events held throughout the year and organized by various departments and sections, 
including those published in the local paper and electronic newspapers.
One of the advantages of the website is that it includes a YouTube channel that presents videos about activities and events 
and some documentary films about the School which also contribute in reflecting a bright image of Kuwait International 
Law School to the recipients and those interested in learning about this School as it clearly reflects the established 
foundations on which this  School was built as the only private university in Kuwait that is specialized in legal education.

حفل قريش

Quraish Ceremony

نظمت اإدارة العالقات العامة والت�سويق جريا على العادة �سنويا مع قرب حلول �سهر رم�سان املبارك لقاء القري�س ال�سنوي، بح�سور املوظفني يف 
اأجواء من الزمالة واالألفة التي تعك�س روح االأ�رشة والفريق الواحد، وتناولوا ما مت تقدميه من اأطباق كويتية متنوعة بع�سها اأعدته املوظفات اللواتي 
اأثبنت كفاءتهن كاإداريات متفوقات وكربات بيوت ناجحات يف اإعداد اأ�سهى الوجبات، وقد تبادل احل�سور التهاين بحلول ال�سهر املبارك، متمنني اأن يعيده 

باخلري والتوفيق على اجلميع.

The Department of Public Relations and Marketing organized the annual Quraish ceremony with the coming of the Holy 
Month of Ramadan, in the presence of employees in an atmosphere of fellowship and familiarity that reflected the spirit 
of the family. They enjoyed eating various Kuwaiti dishes prepared by female employees who proved their competence 
as successful professionals and housewives when preparing the most delicious dishes. Staff members exchanged 
congratulations for the month of Ramadan, wishing each other continued good health.
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انتخاب الهيئة اإلدارية 2017/2016

Election of the Administrative Body 2017/2016

متيز هذا اليوم االنتخابي الأع�ساء الهيئة االإدارية لرابطة طلبة كلية القانون الكويتية العاملية للعام اجلامعي 2016/2017 بالهدوء والنظام حيث 
تناف�س 11 طالبا وطالبة من ال�سنوات الدرا�سية االأربع اإ�سافة اإلى امل�سائي واملاج�ستري، وقد توزعوا على اأربع جلان انتخابية اثنتان للطالب واثنتان 
للطالبات، باإ�رشاف عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س الذين حر�سوا على توفري كل ما يتيح للطلبة االأدالء باأ�سواتهم بحّرية، مما اأ�ساع اأجواء االرتياح بني 
مندوبي املر�سحني الذين تواجدوا طوال الوقت يف قاعات اللجان ملتابعة جمريات االنتخابات، وكان لذلك االأثر الطيب يف نفو�س جميع الطلبة الذين 
حر�سوا بدورهم على االلتزام بالهدوء، و�سيطرة اأجواء املناف�سة ال�رشيفة بني املر�سحني، بعيدا عن اأي تع�سب اأو احتكاك قد تعكر االأجواء، مع ما 
يعني ذلك من التزام مبكر من قبل الطلبة بالقيم واملعايري الدميقراطية االأ�سيلة، واأ�سفرت النتائج عن فوز كل من: الطالبة �سيخة الرويح )�سنة 
اأولى(، الطالب نايف املطريي )�سنة ثانية(، الطالب حمد اخلنة )�سنة ثالثة(، الطالب جا�سم احل�سيني )�سنة رابعة( والطالب يو�سف ال�سمايل )م�سائي 

وماج�ستري(، هذا وجريا على العادة عقدت الهيئة االإدارية ال�سابقة اجلمعية العمومية للطلبة مت فيها امل�سادقة على التقريرين االإداري واملايل.

This election day was marked by calmness and order by the members of the administrative board of Kuwait International 
Law School Students Association for the academic year 2016/2017, where 11 male and female students from the four 
academic years competed in addition to the evening and master,s program students. They were divided into four electoral 
committees, two for male students and two for female students, under the supervision of a number of faculty members 
who were keen to provide students with means of freedom of will when choosing their candidates. This resulted in an 
atmosphere of satisfaction and relief among the representatives of candidates who were present all the time in the halls 
of the committees to follow up the elections. This also had a good impact on students who played an important part in 
committing to proper behavior during the process. Honest competition between the candidates was dominant, as they 
avoided intolerance and friction which may disturb the atmosphere. This demonstrated an early commitment by the students 
to the values and norms of genuine democracy. The elections resulted in the victory of: Sheikha Rowaih (first year), Nayef 
al-Mutairi (second year), Hamad al-Khanna (third year), Jassem al-Husseini (fourth year) and Yusuf al-Shamali (evening 
classes and LLM program). In accordance with the practice, the previous administrative body held the General Assembly 
for students in which the administrative and financial reports were approved.

Student Associationرابطة الطلبة

Candidates, posters during Students Electionsبو�سرتات املر�سحني لالإنتخابات الطالبية
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انتخاب الهيئة اإلدارية 2018/2017

Election of the Governing Body 
2017/2018

تر�سيخا لقيم الدميقراطية واحرتام الراأي االآخر مت  يوم 5 اأكتوبر 2017 اإجراء انتخاب اأع�ساء الهيئة االإدارية اجلديدة للرابطة للعام اجلامعي 2017/ 
2018 والتي �سارك فيها اأكرث من 80 % من الطلبة وتناف�س على خو�سها ت�سعة مر�سحني عن خمتلف ال�سنوات الدرا�سية، واأ�سفرت عن فوز كل 

من:  الطالبة مرمي عبد اللطيف الرجيب )�سنة اأول(، والطالب عبد الكرمي خالد الدوي�سان )�سنة ثانية(، وفاز بالتزكية الطالب يو�سف جمال الزامل 
)�سنة ثالثة(، والطالب يو�سف عادل ال�رشقاوي )�سنة رابعة(، والطالب يو�سف حممد ال�سمايل )م�سائي وماج�ستري(، حيث ا�ستقبل غالبية الطلبة 

هذه النتائج بالت�سفيق واإطالق �سيحات الفرح واالأهازيج احلما�سية وتبادل التهاين.
وعلى امتداد �ساعات هذا اليوم االنتخابي اأم�سى املر�سحون وموؤيدوهم �ساعات من العمل الدوؤوب بني جموع الطلبة ملنح اأ�سواتهم لهذا املر�سح اأو 
ذاك ل�سمان فوزه حيث جرت االنتخابات وفق نظام الت�سويت الفردي املعتمد منذ �سنوات يف الكلية والذي يعترب منطلقا ملمار�سة الطلبة حقهم 
االنتخابي بحرية الختيار ممثليهم يف رابطة طلبة الكلية؛ وبعد اإعالن النتائج توجه نائب العميد لل�سوؤون العلمية، اأ.د. ي�رشي الع�سار والعميد امل�ساعد 
بالتهنئة للفائزين، وال�سكر لعموم الطلبة على  االإ�رشاف على االنتخابات  الذين تولوا  التدري�س  واأع�ساء هيئة  العتيبي  د. �سالح  ل�سوؤون الطلبة 

حتليهم بامل�سوؤولية مما اأدى اإلى انتظام عمليات الت�سويت. 

In order to consolidate the values of democracy and respect for the other,s opinion, the election of members of the new 
administrative body of the Students Association for the academic year 2017/2018 was held on October 5, 2017. More 
than 80% of the students participated in the elections in which 9 candidates competed, representing different academic 
years. The elections resulted in the victory of: Mariam Al Rujaib (second year), Yusuf Jamal Al Zamil (third year), Yusuf 
Adel Al-Sharqawi (fourth year), and Yusuf Mohammed Al-Shamali (evening classes and LLM program). The majority of the 
students applauded and cheered these results and congratulated the winners.
Throughout the election day, the candidates and their supporters spent hours of hard work among the students to obtain 
their votes and ensure victory. The elections were held according to the individual voting system adopted years ago at 
the School. After the announcement of the results, the Associate Dean for Academic Affairs, Prof. Yusri Al-Assar and the 
Assistant Dean for Students Affairs Dr. Saleh Al-Otaibi and the faculty members who supervised the elections congratulated 
the winners and thanked the students for their responsibility which resulted in organized elections.

Candidats, Posters�سعارات انتخابية للمر�سحني
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احتفالية اليوم المفتوح

The Open Day Celebration

اأ�سبحت احتفالية اليوم املفتوح الذي اعتادت الكلية على تنظيمه �سنويا، موعدا يجمع طلبة الكلية من اأ�سحاب الهوايات املتنوعة مع مبدعني 
من ال�سباب الذين ي�ستفيدون من هذه املنا�سبة لعر�س منتجات امل�ساريع ال�سغرية للتناف�س وتقدمي اجلديد مما �سنعته اأيديهم مبهارة واإتقان، ومتيزت 
احتفالية هذا العام با�ست�سافة ممثلني من )االإدارة العامة لالإطفاء( للتوعية مبخاطر احلرائق، حيث األقى النقيب اأحمد اأ�سكناين من مركز االإ�سناد 
حما�رشة حول اأجنح الطرق املتبعة الإخماد احلرائق واالإر�سادات الواجب اإتباعها عند حدوث اأي حريق لل�سيطرة عليه قبل ا�ستفحاله وتطوره وزيادة اأ�رشاره 
الب�رشية واملادية، كما مت تقدمي عر�س حي حول كيفية التعامل مع مطفاأة احلريق املتوفرة يف املنازل وال�رشكات وال�سيارات، و�رشورة احلر�س على االعتناء 

بها وو�سعها يف مكان اآمن ي�سهل الو�سول اإليه ال�ستخدمها عند احلاجة.
على �سعيد اآخر جال احل�سور على االأجنحة امل�ساركة يف هذا اليوم املفتوح وتعرفوا على ما احتوته من منتجات وحرف وخ�سو�سا املواد الغذائية 
واالألب�سة والكماليات واالأك�س�سوارات ال�سخ�سية واملنزلية و�سواها التي ك�سفت عما يختزنه الطلبة وال�سباب من مواهب يحتاجون اإلى مثل هذه 

املنا�سبات لعر�س منتجاتهم واإبداعاتهم.

The Open Day celebration, which the school organizes every year, is considered a time for students with various hobbies 
in the school to meet creative young people who benefit from this opportunity by presenting products from different small 
projects to compete and present their new skillfully and proficiently handmade products. This year,s celebration was 
marked by hosting representative from the (Kuwait Fire Service Directorate) to raise awareness of fire hazards. Captain 
Ahmed Ashkanani from the Support Center gave a lecture on the most successful methods used to extinguish fires and the 
instructions to be followed during any fire hazard in order to control the fire before it develops and intensifies leading to 
more human and material damage. In addition to that, a live demonstration was conducted explaining to students how to 
deal with fire extinguishers available at homes, in companies and cars, and how to take care of them and store them in a 
safe place ensuring that they are easily accessible when needed.
On the other hand, the attendees checked the participating parties, booths and learned about their products and crafts, 
especially food, clothing, personal and home accessories, and various other crafts that revealed to the attendees the talents 
of these creative young people, who are in need for such occasions to showcase their products and creations.

Horoning Captain Ahmad Ashknaniتكرمي النقيب اأحمد اأ�سكناين
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ندوة الصوت الواحد

The «One Vote» Seminar

مواكبة النتخابات جمل�س االأمة الكويتي، نظمت رابطة الطلبة ندوة )ال�سوت الواحد( التي �سارك فيها رئي�س وعميد الكلية اأ.د. حممد 
الثالثة(،  )الدائرة  ال�سالح  د.ه�سام  و  اخلام�سة(  )الدائرة  الداهوم  بدر  د.  لالنتخابات  املر�سحان  الكلية  التدري�س يف  املقاطع، وع�سوا هيئة 

وح�رشها عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة.
وامل�سرية  ال�سيا�سية  احلياة  على  تاأثريه  ومدى  اجلوانب،  خمتلف  من  الواحد«  »ال�سوت  اأ�سا�س  على  االنتخاب  اأبعاد  امل�ساركون  ناق�س  وقد 
الدميقراطية واحلياة االجتماعية يف البالد، حيث اعترب اأ.د.املقاطع اأن »نظام ال�سوت الواحد« فتت كتلة الناخبني اإلى ع�سبيات يف القبائل 
والطوائف والعوائل اأي�سا؛ وبالتايل مل يعد خطاب املر�سحني موجها للمواطنني اإمنا للفئة التي ميثلها و�ستو�سله للمجل�س؛ من جانبه اأ�سار 
د. الداهوم اإلى اأن ال�سوت الواحد زاد الطائفية والفئوية ودمر املجتمع، اأما د.ال�سالح  فقد دعا اإلى  تعديل النظام االنتخابي احلايل الأنه 

يحتوي على الكثري من ال�سلبيات، حيث ا�ستفحلت ظواهر �رشاء االأ�سوات والنزعات القبلية والطائفية والفئوية.

In order to keep up with the elections of the Kuwaiti National Assembly, the Students Association has organized 
the «One Vote» seminar with the participation of the School

,
s President/Dean Prof. Mohammad Al-Moqatei and 

the two faculty member who are also candidates in the coming elections: Dr. Bader Al-Dahoom (5th district) and 
Dr. Hisham Al-Saleh (3rd district). The seminar was attended by a number of faculty members and students.
The participants discussed the dimensions of the election on the basis of the «One Vote» from various aspects, 
and its impact on the political life, the democratic process, and the social life in the country. Prof. Mohammad 
Al- Moqatei believed that the «One Vote» system has divided the mass of voters to various cliques of tribes and 
communities and families too; therefore, the candidates> speeches were no longer directed to the citizens but to 
the group s/he represents and will help him/her reach to the Assembly. Similarly, Dr. Al-Dahoum noted that the 
«One Vote» system has led to an increase in sectarianism and factionalism and has destroyed the society, while Dr. 
Al-Saleh has called for the amendment of the current electoral system because it contains a lot of negative aspects, 
where the phenomenon of buying votes and tribal and sectarian tendencies intensified.

Prof. Mohammad Al-Moqatei during the Seminarاأ. د. حممد املقاطع خالل الندوة
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أنشطة متنوعة للرابطة

2016/2017، على تنظيم �سل�سلة  العام اجلامعي  العاملية على مدار  الكويتية  القانون  لرابطة طلبة كلية  االإدارية  الهيئة  حر�ست 
مرتابطة من الفعاليات واالأن�سطة املتنوعة، التي تعود بالفائدة على الطلبة، �سواء اأكانت هذه االأن�سطة ثقافية اأو ريا�سية، اأو توعوية 
اإلى تنمية ثقافتهم العامة، وزيادة ر�سيد املعلومات العامة، والتعرف على املعلومة القانونية من  اأو ترفيهية، حيث يحتاج الطلبة 
اأ�سحاب اخلربة، ويف ذات الوقت يتم التعبري عن القدرات واملواهب اخلا�سة من اأجل تنميتها، وكذلك الرتويح عن النف�س، مما ي�ساعد على 

امتالك ال�سخ�سية املتوازنة، وبذل اجلهد املطلوب يف التح�سيل والدرا�سة واجلد لبلوغ النجاح والتفوق. 
وفيما يلي عر�س الأبرز االأن�سطة التي نظمتها رابطة الطلبة:

•    30 اأكتوبر 2016: اأ�سبوحة �سعرية مب�ساركة ال�سعراء: �رشيان الديحاين، وبدر العتيبي، و�ساري البوقان.

•    20 نوفمرب 2016: ندوة بعنوان »ق�سة كفاح« للفنان خالد را�سد العقروقة »ولد الديرة«.

•     2 دي�سمرب 2016: تنظيم م�سابقة »كن م�رشعا«.. �سارك فيها الطلبة من خالل تقدمي اقرتاحات بقانون حول اأمور ت�سب يف م�سلحة 

االأمة وت�ستهدف اأمرا مهما يفرت�س اأن يتقدم بها ع�سو جمل�س االأمة.
•     5 دي�سمرب 2016: تنظيم ندوة »كيفية ت�سجيل املواد« مب�ساركة ق�سم الت�سجيل، واإدارة نظم املعلومات، وجلنة ت�سجيل املواد يف 

الرابطة.
•    7 دي�سمرب 2016: تكرمي الريا�سيني الذين حققوا املراكز االأولى يف كرة القدم وكرة تن�س الطاولة وكرة الطائرة.

•    23 يناير 2017: تنظيم “Movie night”  للطالبات فقط يف ملعب الكلية.

•    16 فرباير 2017: ندوة بعنوان: »فن املرافعة و�سياغة املذكرات القانونية« قدمها املحامي خالد ال�سويفان.

اأن�سطة  اإقامة املعر�س ال�سنوي “KILAW TOWN” مب�ساركة مبادرين �سباب عر�سوا منتجاتهم احلرفية، وت�سمن  •     22 فرباير 2017: 

�سعد  ال�سعراء:  مب�ساركة  �سعرية  واأم�سية  الفيلكاوي،  الوهاب  عبد  تقدمي    ”Magic Show“ وتنظيم معر�س  وم�سابقات.  ثقافية 
ال�سبيعي، �ساري البوقان، نا�رش اخل�سيبان و�سلطان امل�سما.

•    4 مار�س 2017: ندوة »اجلرائم االإلكرتونية« بالتعاون مع االأن�سطة الطالبية قدمها العقيد يو�سف احلبيب.

•     15 مار�س 2017: ندوة »دور ال�سباب يف التنمية« مب�ساركة طالب وطالبات الكلية للحديث عن الق�سايا العامة ودور ال�سباب يف 

التنمية.
•    2 اأبريل 2017: تنظيم لعبة اإنح�س يا الذيب للطالبات.

•    4 اأبريل 2017: لقاء مفتوح مع الطلبة.

•    8 اأبريل 2017: ندوة »مهنة املحامي يف الواقع العملي« مب�ساركة املحامي مهند ال�ساير واملحامي م�سعل اخلنة.

•    12 اأبريل 2017: اأ�سبوحة �سعرية �سارك فيها ال�سعراء: عبد العزيز الربازي، فواز متعب، ومن�سور بن جع�سة.

•    16 اأبريل 2017: ندوة »الكتابة: من هوايه اإلى منط حياة« حا�رش فيها ا.�ساري بوياب�س.
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Various Activities of the Students Association

During the academic year 2016/2017, the administrative body of KILAW,s Students Association has been keen on 
organizing a series of events and activities that benefit the students, such as cultural, sporting, educational or recreational 
activities. The purpose of these activities is to help the students develop their general knowledge, increase their balance of 
general information, and learn and identify legal information from experienced people. At the same time, through these 
activities, special abilities and talents are expressed and revealed for the purpose of developing them. They also act as 
a means of recreation, which helps the student maintain a balanced personality, and exert the required effort in studying 
and learning to succeed and excel.
The following is a list of some of the remarkable activities organized by the Association:

•   Oct. 30, 2016: Poetic Recitation with the participation of the poets: Shrian Deehani, Bader Al-Otaibi, and Dari 
Alboukan.

•  Nov. 20, 2016: A lecture titled «The Story of a Struggle» by Khaled Rashid Alakaroqh « Weld El Diera».

•   Dec. 2, 2016: Organizing the contest of: «Be a Lawmaker». The students participated through providing suggestions/ 
bills on matters that are in the interest of the nation and focus on important aims which should be submitted by a 
member of the National Assembly.

•   Dec. 5, 2016: Organizing the «How to Register Courses» seminar with the participation of the Registration Department, 
the Information Systems Department and the Course Registration Committee of the Association.

•  Dec. 7, 2016: Honoring athletes who have achieved the top positions in football, table tennis and volleyball.

•  Jan. 23, 2017: Organizing «Movie night» for female students only in the School,s playground.

•   Feb. 16, 2017: A seminar titled «The Art of Advocacy and Formulation of Legal Memoranda» presented by lawyer 
Khaled Al-Suwaifan.

•   Feb. 22, 2017: The annual exhibition «KILAW TOWN» was held with the participation of young entrepreneurs who 
presented their craft products, and it included cultural activities and competitions. The exhibition «Magic Show» was 
presented by Abdel Wahab Filkawi, and a poetry evening was held with the participation of poets: Saad al-Subai, 
Dhari al-Buqan, Nasser al-Khashiban and Sultan al-Massma.

•   Mar. 4, 2017: Seminar entitled «Cybercrimes» in collaboration with Student Activities department presented by 
Colonel Yousef Habib.

•   Mar. 15, 2017: «Youth in Development» seminar with the participation of male and female students to discuss general 
issues and the role of youth in the area of development.

•   Apr. 2, 2017: The organization of a board game for female students.

•  Apr. 4, 2017: Open meeting with students.

•   Apr. 8, 2017: «The Lawyer Profession in Practice» seminar with the participation of lawyer Muhannad Al-Sayer and 
lawyer Mishal Al-Khanna.

•   Apr. 12, 2017: Poetic Recitation with the participation of the poets: Abdul Aziz Al-Barazi, Fawaz Meteb, and Mansour 
Ben Ja,sha.

•  Apr. 16, 2017: «Writing: from a Hobby to a Lifestyle» seminar presented by Mr. Dhari Bu Yabis.
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الكلية  تنظمه  الذي  ال�سنوي  العلمي  املوؤمتر  اأن  تعلم..  هل 
اأ�سبح ي�ستقطب كل عام املزيد من الباحثني واالأكادمييني.. وقد تلقت 
اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر الرابع الذي مت عقده خالل الفرتة 10 
- 11 مايو 2017  )136 بحثاً( من )138 اأ�ستاذاً وباحثاً( من كليات 

قانون عربية واأجنبية عريقة ومرموقة.

Did you know.. that the annual academic conference 
organized by the School attracts more researchers and 
academics every year.. The Higher Committee organizing 
the 4th conference which was held in the period from 
10 to 11 May 2017 has received (136 researches) from 
(138 professors and researchers) from prestigious Arab 
and foreign law schools and colleges.

Annual Conferenceالمؤتمر السنوي

هل تعلم.. باأن الكلية �سباقة يف تقدمي منح درا�سية لطلبتها 
وقد  والدكتوراه..  املاج�ستري  يف  العليا  درا�ساتهم  ملتابعة  املتفوقني 
ا�ستفاد حتى االآن من هذه املنح )5( طلبة يتابعون درا�سة املاج�ستري 
يف الكلية و)3( طلبة مت ابتعاثهم اإلى جامعات زميلة لدرا�سة القانون 
هي جامعة وريك لدرا�سة القانون الد�ستوري والقانون البيئي، وجامعة 

كون بلفا�ست لدرا�سة القانون اجلنائي.

Did you know.. that the School is proactive in providing 
its outstanding students with scholarships to help them 
pursue their graduate studies in the Masters and PhD 
degrees.. So far, 5 students have benefited from these 
scholarships and are pursuing Master,s studies in the 
school, while 3 students were sent to associate universities 
to study law, of which are Warwick University to major in 
Constitutional and Environmental Law, and the University 
of Belfast to study Criminal Law.

هل تعلم.. اأن اإدارة الكلية قررت طرح برنامج املاج�ستري امل�سرتك 
التخ�س�سات  اأ�سحاب  حلاجة  تقديراً  املالية«  والعمليات  »القانون 
القانونية  للمعارف  وال�رشيعة  واالإدارة  واملالية  كالتجارة  العلمية 

ال�ساملة واملتخ�س�سة؟.

Did you know.. that the School>s administration 
decided to introduce the joint Master,s program «Law and 
Financial Operations» in recognition of the need of the 
holders of degrees in academic disciplines such as trade, 
finance, administration and Sharia for comprehensive 
and specialized legal knowledge?

للم�سابقات  اإقليميا  مقرا  اأ�سبحت  الكلية  اأن  تعلم..  هل 
العربية والدولية.. بعد جناحها يف ا�ست�سافة وتنظيم عدة م�سابقات 
وليم  ت�سفيات م�سابقة  ومنها   ،2017/2016 اجلامعي  العام  خالل 
للتحكيم  جي�سوب  م�سابقة  وت�سفيات  التجاري،  للتحكيم  فيز 
من  كل  اأ�ساد  وقد  العربية..  ال�سورية  املحكمة  وم�سابقة  الدويل، 
بح�سن  والطلبة  واملدربني  املحكمني  من  امل�سابقات  هذه  يف  �سارك 

ودقة التنظيم؟

Did you know.. that the School has become a regional 
headquarters for Arab and international competitions.. 
Having successfully hosted and organized several 
competitions during the academic year 2016/2017, 
including the qualifiers of the Willem Vis Commercial 
Arbitration Competition, the Jessup International 
Arbitration Competition and the Arab Moot Court 
Competition. All participants in these competitions, such 
as arbitrators, trainers, and students have praised the 
School,s excellent organization.

 ?Did you knowهل تعلم؟

المنح الدراسية

الماجستير المشترك

مقر إقليمي للمسابقات

Scholarships

Joint Master's Degree

Regional Headquarters for Competitions
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على  الكويت  ميثلون  الكلية  طلبة  اأن  تعلم..  هل 
االإجنليزية  باللغة  3 م�سابقات عاملية  الوطني يف  امل�ستوى 
هي م�سابقة جي�سوب )JESSUP( للتحكيم الدويل التي 
 Willem( فيز  وليم  وم�سابقة  وا�سنطن،  يف  �سنويا  تقام 
Vis( للتحكيم التجاري التي ت�ست�سيفها فيينا، وم�سابقة 
املحكمة ال�سورية يف القانون اجلنائي الدويل يف مدينة بونا 
الهندية، حيث يعترب فريق الكلية هو الفريق العربي الوحيد 

الذي ي�سارك يف هذه امل�سابقة للعام الثاين على التوايل.

Did you know.. that the students of the 
School represent Kuwait at the national level 
in three international competitions in English: 
JESSUP International Arbitration Competition 
held annually in Washington, the Willem Vis 
Competition for Commercial Arbitration hosted in 
Vienna, International Criminal Court in the Indian 
city Pune, where the School,s team is the only 
Arab team to participate in this competition for the 
second year in a row.

 11 ت�سم  الكلية  يف  التدري�س  هيئة  اأن  تعلم..  هل 
عميداً لكليات وجامعات �سابقني هم على التوايل: اأ.د. بدرية 
العو�سي عميدة كلية احلقوق وال�رشيعة - جامعة الكويت، 
كورك  جامعة  احلقوق-  كلية  عميد  مورجان  ديفيد  اأ.د. 
الربيطانية، اأ.د. �سهام الفريح عميد كلية االآداب - جامعة 
الكويت، اأ.د. م�سطفى �سالمة ح�سني عميد كلية احلقوق 
كلية  عميد  القهوجي  علي  اأ.د.  االإ�سكندرية،  جامعة   -
عميد  �سهاب  اأ.د. جمدي  العربية،  بريوت  جامعة   - احلقوق 
اأمني دوا�س عميد  اأ.د.  كلية احلقوق - جامعة االإ�سكندرية، 
كلية احلقوق - اجلامعة العربية االأمريكية يف فل�سطني، اأ.د. 
اأ�سامة الفويل عميد كلية احلقوق - جامعة االإ�سكندرية، د. 
بدر اخلليفة عميد كلية القانون الكويتية العاملية، اأ.د. هادي 
والدولية  االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مدر�سة  عميد  �سلوف 
باالأكادميية الليبية للدرا�سات العليا، اإ�سافة اإلى اأ.د. حممد 

املقاطع عميد ورئي�س كلية القانون الكويتية العاملية.

Did you know.. that the school,s faculty includes 
11 deans of former colleges and universities, they 
are respectively: Prof. Badriya Al-Awadi, Dean of 
the Faculty of Law - Kuwait University, Prof. David 
Morgan, Dean of the Faculty of Law - University of 
Cork, UK, Ptof. Siham Al-Freih, Dean of the Faculty 
of Arts - Kuwait University, Prof. Mustafa Salama 
Hussein, Dean of the Faculty of Law - Alexandria 
University, Prof. Ali Al-Qahwaji, Dean of the 
Faculty of Law - Beirut Arab University, Prof. Magdy 
Shehab, Dean of the Faculty of Law - Alexandria 
University, Prof. Amin Dawas, Dean of the Faculty 
of Law - Western American University in Palestine, 
Prof. Osama Al-Fouli, Dean of the Faculty of Law 
- Alexandria University, Dr. Bader Al-Khalifa, 
Dean of Kuwait International Law School, Prof. 
Hadi Shallouf, Dean of the School of Strategic 
and International Studies - Libyan Academy for 
Graduate Studies, Prof. Mohammed Al-Moqatei, 
Dean and President of Kuwait International Law 
School.

تمثيل وطني وعربي

11 عميدًا

National and Arab Representation

Eleven Deans

 10 حوايل  مناق�سة  �سنويا  يتم  اأنه  تعلم..  هل 
درا�سة  االإقبال على  وان  الكلية..  اأطروحات ماج�ستري يف 
من  �سواء  عام  اإلى  عام  من  يزداد  الكلية  يف  املاج�ستري 
العربية  واجلامعات  الكويت  جامعة  طلبة  اأو  طلبتنا 
االأخرى، وذلك تقديرا للم�ستوى املرموق للمنهج الدرا�سي 

املعتمد للدرا�سات العليا؟.

Did you know.. that every year, about 10 
Master,s theses are discussed in the School.. And 
that the demand for the Master,s degree in the 
school increases every year, whether from our 
students or students from Kuwait University and 
other Arab universities, and that is in recognition 
of the high level of our approved graduate 
curriculum.

Master’s Curriculumمنهاج الماجستير
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هل تعلم..  اأن املجل�س اال�ست�ساري للكلية ي�سم اأ�ساتذة 
من كربى اجلامعات العاملية الزميلة وهي: جامعة كاليفورنيا 
تك�سا�س  يف  جامعة  وا�سنطن،  جورج  جامعة  بريكلي،  يف 
بلفا�ست،  يف  كوين  جامعة  بريبيك،  لندن-  جامعة  اأ�سنت، 
جامعة �ستانفورد، جامعة ميالن االإيطالية، جامعة اأ�سرتاليا 
الوطنية، جامعة االإ�سكندرية يف م�رش، ويزور اأع�ساء املجل�س 
واآراءه وتو�سياته  الكلية عدة مرات �سنويا لتقدمي م�سورته 
يف خمتلف �سوؤون الكلية وخ�سو�سا تقييم االأداء االأكادميي 

واملناهج املعتمدة و�سبل تطويرها؟

Did you know.. that the School,s Advisory 
Board includes professors from major international 
universities: University of California at Berkeley, 
George Washington University, University of 
Texas at Austin, University of London- Birkbeck, 
Queen,s University of Belfast, Stanford University, 
Milan University of Italy, Alexandria University 
in Egypt. The members of Board visit the School 
several times a year to provide advice, opinions, 
and recommendations in various aspects related to 
the School, especially the assessment of academic 
performance and the programs adopted and 
ways to develop them.

Advisory Boardالمجلس االستشاري

ما  اإلى  اإ�سافة  ت�سم  الكلية  مكتبة  اأن  تعلم..  هل 
يف  وجملداً  ودورية  ومو�سوعة  كتاب   13.500 عن  يزيد 
واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  القانونية  املعارف  خمتلف 
اجلا�سم  �سالح  جمموعة  منها  قانونية  معلومات  قواعد 
الكويت  وجريدة  الكويتية  الت�رشيعات  ومو�سوعة  القانونية 
اليوم ومو�سوعة املبادئ وال�سوابق العربية ومو�سوعة قرارات 
جمل�س اخلدمة املدنية الكويتي.. و Hein online التي حتتوي 
االطالع  خاللها  من  ميكن  التي  املكتبات  من  العديد  على 
تت�سمنها  التي  الدوريات  واأي�ساً  اإلكرتونيا،  الكتب  على 
Lexis Nexis التي حتتوي على اأكرث من 45000 م�سدر من 
م�سادر املعلومات، ودليل �سامل لد�ساتري معظم دول العامل، 
وت�سم املكتبة اأي�سا االأعمال القانونية الكال�سيكية التي 
تت�سمن 2500 بحث الأعظم واأهم العقول الق�سائية ومن 

بينهم:
Josef Story, Jermi Bentham, William Blackstone, 
William Holdsworth, Henry Maine, Fredrick 
William Maitland, Fredrick Pollock, Benjamin E. 
Cardozo

Did you know.. that the School,s library 
contains more than 13,500 books, encyclopedias, 
periodicals and volumes in different fields of 
legal knowledge in both Arabic and English, 
legal databases including Salah Al Jassim Legal 
Group, Kuwait Law Encyclopedia, Kuwait Today 
Newspaper, Encyclopedia of Principles and Arabic 
precedents, .. and Hein Online, which contains 
many libraries through which the student can view 
the books electronically, as well as the periodicals 
contained in Lexis Nexis, which contains more than 
45000 sources of information, and a comprehensive 
guide to the constitutions of most countries of the 
world. The library also includes the classic legal 
works, which include 2500 researches by the 
greatest and most important judicial personnel, 
including:
Josef Story, Jermi Bentham, William Blackstone, 
William Holdsworth, Henry Maine, Fredrick William 
Maitland, Fredrick Pollock, Benjamin E. Cardozo.

هل تعلم.. اأن اإدارة الكلية ا�ستحدثت منذ بدء الدرا�سة 
باللغتني  العلميني  للم�ساعدين  مو�سعا  برناجما  فيها 
العربية واالإجنليزية لتطبيق نظام  STUDY GROUP  حتت 
اإ�رشاف اأ�ستاذ املقرر بهدف ا�ستكمال التح�سيل املعريف لدى 
التح�سيل  حتقيق  يف  زمالئه  من  م�ستوى  االأدنى  الطالب 
املطلوب، وقد اأوفدت الكلية عددا من امل�ساعدين العلميني 
حل�سور موؤمترات علمية وور�س عمل ل�سقل وتطوير خرباتهم 

العلمية يف جماالت تخ�س�سهم.

Did you know.. that since the beginning of studies 
in the School, the administration has developed an 
expanded program for Teacher Assistants in both 
Arabic and English to implement the Study Group 
system under the supervision of the course professor 
in order to complete the cognitive achievement of 
the student with the lowest level compared to his/
her colleagues in achieving the required GPA. The 
School has sent a number of Teacher Assistants to 
attend academic conferences and workshops to 
refine and develop their scientific expertise in their 
fields of specialization.

مكتبة شاملة

STUDY GROUP نظام

Comprehensive Library

Study Group System
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برنامج الدراسات العليا “الماجستير”
شروط االلتحاق بكلية القانون الكويتية العالمية لبرنامج الماجستير

اأوالً: �رشوط القبول النظامي:
ي�سرتط لقبول املتقدم قبوالً نظامياً يف اأحد برامج الدرا�سات العليا ما يلي:

•  اأن يكون حا�سالً على درجة االإجازة اجلامعية االأولى يف احلقوق اأو ما يعادلها بتقدير ال يقل عن 2,67، واأن تكون االإجازة �سادرة من موؤ�س�سة 
اأكادميية معرتف بها من وزارة التعليم العايل.

•  اأن يكون متمكناً من اللغتني االجنليزية والعربية التي يجري بهما التدري�س يف الربنامج الذي يود االحتاق به، وت�سرتط الكلية احلد االأدنى مل�ستوى 
االتقان اللغوي االجنليزي للمتقدم )550 يف TOEFL ( ويكون لال�سرت�ساد وعلى الراغبني بااللتحاق واجتياز املقابلة اختبار اللغة االجنليزية و الذي 

.TOEFL تقدمه الكلية مبعرفتها ويتم قبوله على اأ�سا�سه، مع االأخذ باالعتبار م�ستواه يف اختبار

ثانياً: القبول امل�رشوط:
يجوز اأن يقبل يف برامج املاج�ستري من مل ي�ستوف اأحد ال�رشوط املطلوبة يف القبول النظامي قبوالً م�رشوطاً. وينق�سم القبول امل�رشوط يف برامج 

املاج�ستري اإلى نوعني وهما:
1. قبول م�رشوط باأخذ مقررات عالجية ) مقررات مب�ستوى اللي�سان�س حتددها الكلية ب�سورة م�سبقة بكل �سنة (

وذلك ملن ترى الكلية �رشورة درا�سته ملقررات جامعية ملعاجلة النق�س يف التكوين العلمي اأو التقدير العام املطلوب.
وي�سرتط يف هذه احلالة ما يلي:

• اأن يح�سل على تقدير ال يقل عن جيد جدا منخف�س )-B( يف كل مقرر من املقررات العالجية.
• اأن ال تتجاوز املقررات العالجية )12( وحدة وال تقل عن 9 وحدات.

• اأن ي�سجل هذه املقررات يف ف�سل درا�سي �سابق على الدرا�سة، واأن ينهي املقررات العالجية خالل الفرتة ال�سابقة على دخوله برامج املاج�ستري.

٢. قبول م�رشوط مب�ستوى لغوي معني:
وذلك ملن مل يح�سل على امل�ستوى اللغوي املطلوب يف الربنامج املراد الت�سجيل فيه وفقا لالختبار املقدم من الكلية وي�سرتط يف هذه احلالة ما 

يلي:
• اأن ي�سجل يف املقررات اللغوية املطلوبة يف اأول ف�سل درا�سي ) الف�سل الدرا�سي ال�سابق على بدء الدرا�سة(
• اأن يحقق امل�ستوى اللغوي املطلوب خالل فرتة االلتحاق بالف�سل املذكور وقبل بدء درا�سته لربنامج املاج�ستري.

مالحظة: يخ�سع لنظام املقبولني امل�رشوط كل من مل ي�ستوف البندين ال�سابقني كل من مل ي�ستوف البندين ال�سابقني
1(  تقديراً من الكلية حلالة اأ�سحاب االحتياجات اخلا�سة، فقد قررت لهم �رشوطاً وفق حاالت القبول امل�رشوط، اإذا كان املتقدم مل ي�ستوف �رشوط 

القبول النظامي، وب�رشط اأال يقل تقديره يف لي�سان�س القانون عن 2.33 اأو ما يعادله يف االأنظمة االأخرى.
2( الوحدات املطولب للتخرج )24( وحدة درا�سية.

3( ال يقبل التحويل لربنامج املاج�ستري يف الكلية من اأية برامج اأخرى نهائياً.
4(  يتم البت يف طلبات االحتاق والقبول من قبل جلنة الدرا�سات العليا واإدارة الكلية وفقاً للمعايري واالأ�س�س امل�سار اإليها والقدرة اال�ستيعابية 

املتاحة.

امل�ستندات املطلوبة لاللتحاق بربنامج املاج�ستري يف كلية القانون الكويتية العاملية:
1.  �سورة من ال�سهادة اجلامعية يف احلقوق مع االأ�سل للمقارنة، واإذا كانت ال�سهادة �سادرة من جامعة خارج الكويت اأن يرفق �سهادة الت�سديق 

عليها واملعادلة الالزمة.
2. ر�سالتا تزكية من اأ�ستاذين ممن قاموا بتدري�سه �سابقاً، ويجوز تقدمي �سهادة تزكية واحدة فقط من جهة العمل، وذلك وفق منوذج خا�س بالكلية.

3. �سهادة »ملن يهمة االأمر« من جهة العمل تفيد طبيعة عمله.
4. �سورة البطاقة املدنية.
5. عدد 4 �سور �سخ�سية

6. توقيع تعهد بااللتزام وح�سور املحا�رشات واأن عمله ال يوؤثر على الدرا�سة.
7.  تقدمي االختبار االجباري للغة االجنليزية الذي حتدد موعده الكلية لتحديد امل�ستوى ) ويوؤخذ بعني االعتبار  الدرجة احلا�سل عليها املتقدم يف 

اإجتياز، TOEFL ، IELTS، واجتياز املقابلة ال�سخ�سية.




