النرشة اليومية

مكتب العالقات العامة والاعالم

المواضيع:
•

كرمت مؾضي الحسؾد
بالفيديؾ ..الجامعة العربية السفتؾحة َّ

•

غست المقاء الدوري ألعزاء ىيئة التدريس
كمية القانؾن الكؾيتية العالسية ن ّ

2

Thursday, February 8,
2018

كرمت موضي الحمود
بالفيديو ..الجامعة العربية المفتوحة َّ
في أمدية وفاء وعرفان ،اقيست مداء اول مؽ امس احتفالية تكريؼ رئيدة الجامعة العربية السفتؾحة «سابقا»
د.مؾضي الحسؾد بسشاسبة انتياء فترة عسميا بالجامعة ،وذلػ تحت رعاية االمير طالل بؽ عبدالعزيز آل سعؾد رئيس
مجمس امشاء الجامعة العربية السفتؾحة في فشدق الذيراتؾن.
حزر الحفل السدتذار في الديؾان االميري د ..يؾسف االبراىيؼ واعزاء مجمس امشاء الجامعة وعدد مؽ مدراء
الجامعات الحكؾمية والخاصة في الكؾيت وعدد مؽ الدفراء والذخريات العامة في الدولة ،باإلضافة الى السجمس
الظالبي بالجامعة العربية السفتؾحة مسثميؽ عؽ طالب الجامعة.
ونيابة عؽ راعي الحفل القى السدتذار في الديؾان االميري د.يؾسف االبراىيؼ كمسة اكد فييا ان د.مؾضي الحسؾد انشا
نفخر جسيعا بؾطشيتيا وعروبتيا وىي تجسع بيؽ عمؼ االدارة وفؽ االدارة وبأسمؾب اتخاذ القرار وصالبة السؾقف وبراعة
االنجاز.
وذكر االبراىيؼ ان د.مؾضي الحسؾد مديرة مؽ العظاء والتألق قدمت مؽ خالليا لسجتسعيا ووطشيا وعروبتيا الكثير
مؽ االنجازات وتركت برساتيا في العديد مؽ الجيات التي تؾلت مدؤوليتيا ،الفتا الى ان فترتي رئاسة د.مؾضي
الحسؾد لمجامعة العربية السفتؾحة شيدت مراحل مفرمية في عسر ىذه الجامعة الفتية والتي كان لجيؾدىا ولدعؼ
مجمس امشاء الجامعة االثر االكبر فيسا وصمت اليو مؽ رسؾخ وثبات وسسعة طيبة.
مؽ جانبو ،أوضح رئيس الجامعة العربية السفتؾحة د.دمحم الزكري ان د.مؾضي الحسؾد قامة وطشية ،وقائدة أكاديسية
تجسع مؽ الرفات اإلندانية واإلدارية والعمسية ما يجعميا مدتقرة في مخزون ذاكرة مؽ يعسل معيا.
واكد الزكري انو بفزل جيؾد د.مؾضي الحسؾد والعامميؽ معيا اصبحت الجامعة العربية السفتؾحة نسؾذجا أكاديسيا
معتب ار أخذتو عشيا كثير مؽ مؤسدات التعميؼ العالي في العالؼ العربي ،وأصبح ىؾ الشسؾذج الذي تمجأ إليو ىذه
السؤسدات لحل بعض مذكالتيا التعميسية ،الفتا الى ان الجامعة كانت سباقة في فتح برامج أكاديسية لفئات مؽ
السجتسع لؼ تيتؼ بيؼ مؤسدات التعميؼ العالي األخرى ومشيا عمى سبيل السثال برنامج البكالؾريؾس لمظمبة الرؼ
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وضعاف الدسع الذي يعد األول مؽ نؾعو في العالؼ العربي.
وفي كمسة لمسحتفى بيا ،قالت د.مؾضي الحسؾد :الميمة أنا أقف بيشكؼ بكل فخر في نياية مرحمة جسيمة ومثسرة مؽ
حياتي العسمية وىي محظة العسل في الجامعة العربية السفتؾحة التي قزيت فييا  9سشؾات ،وأصبحت حاضرة
ببرامجيا وفروعيا وخريجييا كأحد أىؼ صروح العمؼ في وطششا العربي ،وقد أنجزنا الكثير ولكؽ لؼ أكؽ وحدي بل كان
معي فرق عسل في جسيع مؾاقع الجامعة استظعشا أن نظؾر «جامعة عابرة لألقظار» امتدت وتخظت الخالفات
الدياسية بيؽ بعض دولشا ،وتجاوزت اختالفات الحدود بيؽ بعض أقظارنا واستفادت مؽ تشؾع السجتسعات لتذكل كيانا
طسؾحا ىدفو «تشسية اإلندان العربي أو السقيؼ عمى أرض عربية.
وفي كمسة مدجمة لو اكد نائب رئيس الجامعة لمذئؾن االكاديسية د.نايف السظيري ان مديرة د.مؾضي الحسؾد مميئة
باالنجازات والعظاءات لمجامعة العربية السفتؾحة ،ونقؾل ليا كفيتي ووفيتي وما قررتي ومشػ نتعمؼ الؾفاء واالخالص
والجد والسثابرة.
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ظمت المقاء الدوري ألعضاء هيئة التدريس
كمية القانون الكويتية العالمية ن ّ
أقامت كمية القانؾن الكؾيتية العالسية المقاء الدوري مع أعزاء ىيئة التدريس ،وتؾجو رئيس وعسيد الكمية د.دمحم
السقاطع بالذكر ألعزاء ىيئة التدريس لسا بذلؾه مؽ جيؾد مكشت الكمية مؽ تحقيق إنجاز عالسي ىؾ األول في
الكؾيت والسشظقة بحرؾليا عمى شيادة الجؾدة مؽ مؤسدة ضسان الجؾدة لمتعميؼ العالي البريظانية ( )QAAوالتي
تعد واحدة مؽ السؤسدات البريظانية والعالسية العريقة والسؾثؾقة.
وأكد ان الحرؾل عمى ىذه الذيادة العالسية خظؾة غير مدبؾقة بيؽ الجامعات الخاصة في مشظقة الذرق األوسط،
وقد نالتيا الكمية بعد استيفائيا كل السعايير السؾضؾعة مؽ قبل السؤسدة والتي ال تتؾافر إال في أرقى الجامعات
العالسية ،وىذا األمر يزع عمى كاىل اإلدارة واألساتذة والسؾعفيؽ السزيد مؽ السدؤوليات لالرتقاء بأداء الكمية
لمسحافغة عمى السكانة التي نالتيا في فترة قياسية ،وكل ذلػ نتيجة لمسثابرة وروح االنتساء التي نمسديا جسيعا.
وقدم السقاطع لسحة عؽ الرؤية السدتقبمية التي تدعى إدارة الكمية إلى تحقيقيا في الدشؾات السقبمة مؽ أجل االرتقاء
بالعسمية التعميسية حتى تحافظ الكمية عمى تسيزىا كأول جامعة أىمية متخررة بتدريس القانؾن في الكؾيت مؽ خالل
التظؾير السدتسر لمسشياج الدراسي بسا يتالءم مع متظمبات السدتقبل ،وتذجيع أعزاء ىيئة التدريس عمى السذاركة
في السؤتسرات العمسية القانؾنية العالسية لتسكيشيؼ مؽ التعرف عمى ما تحسمو ىذه السؤتسرات مؽ رؤى لتظؾير الفكر
األكاديسي القانؾني.
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