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الذاتية  السيرة 

د. أمل عبد الصمد الكوت
قانوني ُمستشار 

الكويت القانونية دولة  مجموعة طاهر 

للتواصل

د. امل الكوت حصلت على ليسانس حقوق من جامعة الكويت كلية 
القانونية  طاهر  مجموعة  في  للعمل  وإلتحقت   1994 سنة  الحقوق 

2000-1997 ثم انتقلت للعمل بالقطاع العام. خالل الفترة 
حصلت على الماجستير في القانون ا�داري من جامعة الكويت كلية 
القانون  في  الدكتوراه  على  حصلت  ثم   ،2003 سنة  العليا  الدراسات 
العام  القطاعين  بين  واالستثمار  الشراكة  بموضوع  االستثماري 
والخاص من الجامعه اللبنانية المعهد العالي للدكتوراه سنة 2016 ، 
الكويت مثل بنك  الرائدة في دولة  القطاعات  العديد من  عملت في 
قانوني  كباحث  العالي  التعليم  وزارة   ،  1991-1992 الوطني  الكويت 
 ،  2000-2004 الكويت عملت كباحث قانوني  ، وفي جامعة   1996-1997
وترقت لمنصب رئيس قسم ا�ستشارات والتحقيقات �دارة الشئون 
البحوث  قسم  كرئيس  ترقت  ثم   ،  2004-2008 ا»عوام  خالل  القانونية 
الخدمة  لديوان  وإنتقلت   ،  2008-2011 وا�ستشارات  والتدقيق  ا�دارية 
التوظف  شئون  مراقبي  بقطاع  التوظف  شئون  كمراقب  المدنية 
المالية وغسل  التحريات  ، وحالي² تعمل كمراقب في وحدة   2011 سنة 
ا»موال ، كما أنها مكلف معتمد دائم من قبل رئيس الديوان لنشر 
الملحقة  الحكومية  الجهات  لدى  ا�دارية  التشريعات  مستجدات 

والمستقلة.
محاضرات  وأعطت  معتمد  تدريب  شهادة  على  حاصلة  أمل  د.   @
للجهات  وذلك  المدنية  الخدمة  ديوان  خالل  من  عديدة  ودورات 
المجال  في  خبيرة  د.أمل  تعتبر   ، والمستقلة  الملحقة  الحكومية 
ساهمت   ، والخاص  العام  القطاعّين  بين  الشراكة  وفي  ا�ستثماري 
ومؤسسات  لجهات  القانونية  ا�ستشارات  من  العديد  تقديم  في 
مجال  في  المجموعة  في  أعلى  خبير  وهي  الكويت  دولة  في  رائدة 
الشراكة بين القطاعّين العام والخاص حيث ساهمت بتنظيم ا»طر 
المحلية  للشركات  االستثمارية  الفرص  في  ل«شتراك  القانونية 
الرغبة  ابداء  بطلب  للتقدم  المتخصصة  والعالمية  واالقليمية 
الكويت واستثمار  التحتية في دولة  البنية  لالستثمار في مشروعات 

الطبيعية. المصادر 
القطاع  مشاركة  بدعم  المتراكمة  خبراتها  في  د.أمل  تساهم   @
والتنموية  االنشائية  المشروعات  في  خبراته  من  واالستفادة  الخاص 
والتحالفات  للشركات  التأهيل  مستندات  تنظيم  وفي  الدولة  في 
المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  بالمشاريع  االستثمار  في  ترغب  التي 
د.أمل  لدى  أن  كما   ، الدولة  وعقود  والمناقصات  المزايدات  خالل  من 
ا�دارية  والسلطة  العامة  والوظيفة  ا�داري  القانون  في  طويلة  خبرة 

والعقود ا�دارية والدعاوى ا�دارية بشكل عام .
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: التخصص والخبرات 
المتعلقة  وا�ستشارات  الدروات  من  العديد  بتقديم  د.أمل  ساهمت 
الدكتوراه  رسالة  وقدمت   ، والخاص  العام  القطاعين  بين  با�ستثمار 
المنظومة  لتطوير  نقدي  تصور  أمل  للدكتورة   ، المجال  هذا  في 
الجوانب  السيما  التنموي،  االقتصادي  بالشأن  الصلة  ذات  التشريعية 
العام  القطاعين  بين  والشراكة  االستثمار  عقود  بتنظيم  المتعلقة 
حديثة  عقود  بصياغة  أمل  د.  ساهمت  أشكالها،  بمختلف  والخاص 
 2014 لسنة   116 رقم  القانون  وفق  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  لقانون 
وتنظيم فرص المساهمة فى التنمية االقتصادية وهي عقود تهتم 
الكويت  دولة  مستهدفات  تحقيق  في  تسهم  حيث  الدولة  بها 
ا�داري  القانون  في  طويلة  خبرة  د.أمل  لدى  أن  كما  المستقبلية، 
والوظيفة العامة والسلطة ا�دارية والعقود ا�دارية والدعاوى ا�دارية 

بشكل عام .

القيد:
قّيدت محامية سنة 1994.

: التعليم 
حاصلة على

@ ليسانس حقوق من جامعة الكويت 1994،
@ ماجستير في القانون ا�داري من جامعة الكويت بسنة 2003 ، 

من  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  قانون  في  الدكتوراه   @
.2016 اللبنانية في  الجامعه 

: الفعاليات والدورات والندوات 
والخارجية في  الداخلية  التدريبية  الدورات  العديد من  د.أمل  حضرت 

وا�شرافي. التنفيذي  المجال 
شاركت في العديد من الّلجان عضوË ومقررË ورئيس² ، وساهمت في 

التدريبية. العديد من ورش العمل التخصصية والدورات 
(ا�تحاد  الذهنية  لÎلعاب  الكويتي  النادي  ادارة  مجلس  عضو  د.أمل 
الفزعة  مركز  مؤسس   ، سابق  رئيس  ونائب  للشطرنج)  الكويتي 
أفرع  كأحد  الكويتية  الشفافية  لجمعية  التابع  القانوني  وا�رشاد 

العالمية. المناصرة  مراكز 

رئيس  لدى مكتب   2011 عام  الشهيد حتى  بمكتب  قانوني  مستشار 
مجلس ا»مناء ( بصفة جزئية ).

قسم   – التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  في  بالتدريس  قامت 
القانون مادة الشركات التجارية .



اللغة:
وا�نجليزية. العربية 

والخارجية في  الداخلية  التدريبية  الدورات  العديد من  د.أمل  حضرت 
وا�شرافي. التنفيذي  المجال 

شاركت في العديد من الّلجان عضوË ومقررË ورئيس² ، وساهمت في 
التدريبية. العديد من ورش العمل التخصصية والدورات 

(ا�تحاد  الذهنية  لÎلعاب  الكويتي  النادي  ادارة  مجلس  عضو  د.أمل 
الفزعة  مركز  مؤسس   ، سابق  رئيس  ونائب  للشطرنج)  الكويتي 
أفرع  كأحد  الكويتية  الشفافية  لجمعية  التابع  القانوني  وا�رشاد 

العالمية. المناصرة  مراكز 

رئيس  لدى مكتب   2011 عام  الشهيد حتى  بمكتب  قانوني  مستشار 
مجلس ا»مناء ( بصفة جزئية ).

قسم   – التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  في  بالتدريس  قامت 
القانون مادة الشركات التجارية .


