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طلبة « »AUMيزورون قسم جراحة األطفال في مستشفى ابن سينا
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نظمت جامعة الشرق األوسط األميركية ( )AUMزيارة لمجموعة من طالبها إلى قسم جراحة األطفال في مستشفى
محصن بالقيم اإلنسانية والصفات المرتبطة
ابن سينا ،وذلك ضمن إطار النشاطات التي تهدف إلى بناء جيل
َّ
بالمسؤولية االجتماعية.
وذكرت الجامعة ،في بيان صحافي ،أمس ،أن طالب الجامعة جالوا على األطفال ،وأمضوا أوقاتا جميلة معهم
باللعب ،كما قدموا لهم الهدايا ،وتمنوا لهم الشفاء العاجل.
من جانبها ،قالت الطالبة بيبي الغانم ،من قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة والتكنولوجيا ،إن فرح األطفال
وأهاليهم واستقبالهم هو أكثر ما أثر في نفسها.
وأضافت« :لجامعتنا دور أساسي وفعال في تحفيزنا على أن نكون مواطنين مسؤولين على صعيد مجتمعنا ودولتنا.
هذه الثقافة تترسخ من خالل نشاطات مماثلة لهذا النشاط ،تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لمساعدة ودعم اآلخرين».
بدورها ،لفتت الطالبة بدور القطان ،من قسم التسويق بكلية إدارة األعمال ،إلى أن التجربة كانت مميزة على أكثر من
صعيد.
وأكدت أن «لهذا النوع من النشاطات التي تنظمها لنا الجامعة ُبعدا إنسانيا يساعدنا على أن نكون أكثر فاعلية في
المجتمع ،وعلى اكتساب أخالقيات اجتماعية ،كااللتزام والمسؤولية تجاه اآلخرين ،والتعاون والمشاركة ،كما تنمي
مهاراتنا االجتماعية بشكل عام».
ولفتت إلى أن «الجامعة تعتبر تنمية مفاهيم المسؤولية االجتماعية وقيمها لدى الطالب من صلب العملية التعليمية

وعنص ار أساسيا للتقدم الفردي والجماعي ،لذلك تسعى إلى تنظيم النشاطات التي تساهم في جعل الطالب عنص ار
فاعال في المجتمع ،مهتما بمشكالته وحاجاته ،مما يشجعه على المساهمة الفعلية في حلها».
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كلية القانون الكويتية العالمية تختتم دورة إعداد صحيفة الدعوى اإلدارية
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كلية القانون الكويتية العالمية تختتم دورة إعداد صحيفة الدعوى اإلدارية
آالء خليفة
ضمن نطاق جهود إدارة كلية القانون الكويتية العالمية في تهيئة طلبتها للمستقبل المهني ،وفي إطار سلسلة من
الدورات التدريبية المتخصصة ،التي يشارك فيها نخبة من المختصين من أساتذة الكلية أو أصحاب الخبرات من
خارجها ،تم على مدى يومين تنظيم دورة حول كيفية إعداد صحيفة الدعوى اإلدارية ،بمشاركة أستاذ القانون العام في
الكلية د.خالد الحويلة ،حضرها عدد كبير من طلبة الكلية في مختلف السنوات الدراسية ،وتضمنت الدورة أبرز
العناصر التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى اإلدارية ،أو صحيفة االستئناف والمذكرات القانونية التي يجب
تقديمها من قبل محامي الدفاع ،أو االدعاء أمام المحاكم اإلدارية بمختلف درجاتها في الكويت ،وذلك وفقا لألسس
والقواعد القانونية.
وفي هذا الصدد ،بين د.الحويلة أن الدورة تهدف إلى تدريب الطلبة المشاركين فيها على كيفية إعداد صحيفة الدعوى
اإلدارية عبر تطبيقات عملية من خالل التعرف على كيفية صياغة ديباجة الدعوى ،والوقائع والدفوع القانونية ،وانتهاء
بالطلبات الختامية للدعوى ،مشي ار إلى وجوب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات اآلتية :اسم المدعي ولقبه
ومهنته أو وظيفته وموطنه ،واسم من يمثله ولقبه ومهنته ،أو وظيفته وصفته وموطنه ،واسم المدعى عليه ولقبه
ومهنته ،أو وظيفته وموطنه ،وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى ،واسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ،وعرض وقائع
الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية ،مع االستشهاد بوقائع قانونية وأحكام سابقة متى أمكن ذلك.

وتطرق د.الحويلة خالل الدورة إلى كيفية إعداد صحيفة االستئناف للطعن على األحكام االبتدائية ،واألسلوب األمثل
إلعداد المذكرات القانونية أثناء تداول الدعوى ،للرد على دفوع الخصم وتفنيدها ،مع اإلشارة إلى عرض أركان القرار
اإلداري لما تشكله من أهمية بالنسبة للدعوى اإلدارية ،خصوصا فيما يتعلق بدعوى اإللغاء.
وتضمنت الدورة كذلك تطبيقات عملية شارك فيها الطلبة الذين أعدوا مجموعة من المذكرات التي تحاكي حاالت
واقعية فيما يخص الدعاوى اإلدارية أو المذكرات القانونية لمجموعة من القضايا المفترضة التي يتم عرضها في
مختلف درجات المحاكمة في الكويت ،مع تبيان الفوارق بينها وبين من يتولى الدفاع أو االدعاء أمام قوس المحكمة.

يتبع...
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وبعد الرد على العديد من األسئلة واالستفسارات حول موضوع الدورة تقدم الطلبة بالشكر للدكتور خالد الحويلة على
جهده في توضيح مختلف جوانب هذا الموضوع األساسية الذي سيساهم في إثراء تجاربهم المهنية بعد التخرج.
وفي الختام ،قام نائب العميد للشؤون العلمية د.يسري العصار ،ود.خالد الحويلة بتوزيع الشهادات على الطلبة
المشاركين في الدورة.

6

Wednesday,
November 7, 2018

المواضيع:
•

قائمة المتحدون في AOUKWعقدت جمعيتها العمومية العادية واختارت الهيئيتين التنسيقية للعام
النقابي 2019-2018
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عقدت جمعيتها العمومية العادية واختارت الهيئيتين التنسيقية AOUKWقائمة المتحدون في
للعام النقابي 2019-2018
اعلنت قائمة المتحدون في الجامعة العربية المفتوحة بأنه تم إنعقاد الجمعية العمومية ﻹنتخاب الهيئة التنسيقية
العامة والهيئة التنسيقية للبنات لقائمة المتحدون في الجامعة العربية المفتوحة للعام النقابي . 2019-2018
و على صعيد ذلك تم تصويت اعضاء القائمة ألختيار من يمثلهم ،حيث تم تزكية عبدهللا صالح العيبان منسقا
عاما للقائمة واختيار حسين االحمد نائبا للمنسق العام واختيار شهاب منصور أمينا للسر واختيار عبداللطيف
طارق أمينا للصندوق كما تم اختيار اسامة السيالوي رئيسا للجان الطلبة .
كما عقدت عضوات القائمة جمعيتهن العمومية ألختيار ممثالتهن للهيئة التنسيقية بالقائمة حيث تم اختيار روان
وليد منسقة الطالبات واختيار مريم العلي نائبة لمنسقة الطالبات و اختيار ندى زين أمينة للسر واختيار ال ار فران
أمينة للصندوق ورقية بدر رئيسة للجان.
و بدوره أشاد المنسق العام لقائمة المتحدون عبدهللا العيبان أن الهيئة التنسيقية الجديده للقائمة هي استم ار ار لمسار
عمل القائمة و دورها داخل أسوار الجامعة و خارجها .و أكد أن قائمة المتحدون مستمره على عهدها في خدمة
الجموع الطالبية بالجامعة العربية المفتوحة محافظة على تعاليم ديننا االسالم الحنيف متمسكة بالعادات والتقاليد
واالعراف ،ساعية في تذليل كافة العقبات التي تواجه طلبة الجامعة وتعطل تقدمهم .وأنهى كالمه بتوجيه كلمة
شكر ألعضاء القائمة على منحهم هذه الثقه سائال المولى عز وجل كل التوفيق و النجاح لهذه الهيئة التنسيقية
وأن تكون عند حسن ظن جميع الطلبة.
و من جهتها عبرت منسقة البنات لقائمة المتحدون روان وليد عن ثقتها في هذه الهيئة الجديده المفعمة بالطاقات
الشبابية التي تسعى دائما نحو االنجاز والتطوير فيما يعود بالنفع على الطالب والجامعة وخدمة الجموع الطالبية
دون تمييز او تحيز.
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