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الذاتية  السيرة 

الكوت  سكينه حسين 
مديرة  اعالم والعالقات العامة

الكويت القانونية دولة  مجموعة طاهر 

للتواصل

ا�داب  كلية  ليسانس  ا�سكندرية  جامعة  خريجة  الكوت  ا.سكينة   @
دبلوم  على  حاصلة  أنها  إلى  با�ضافة   ، العربية  مصر  جمهورية  من 
تشكيلية  فنانة  وهي   1974 سنة  ا�جتماعية  الخدمة  في  عالي 
العديد  أقامت  والعالمي  والعربي  المحلي  المستوى  على  معروفه 
نجاحا  القت  العربية  الدول  وفي  محليا  التشكيلية  المعارض  من 

الفني . �نتاجها 
مجموعة  مكتب  في  العامة  والعالقات  ا�عالم  مديرة  سكينة  أ.    @
طاهر القانونية للمحاماة منذ سنة 1985 ، لها إسهامات متعددة في 
العالقات  إدارة  في  نشاطها  خالل  من  العام  النفع  جمعيات  قطاع 
وكذلك   ، التشكيلية  للفنون  الكويتية  الجمعية  في  العامة 
يقيمها  التي  وبالفعاليات  والثقافية  الفنية  ا¦نشطة  في  مشاركتها 

المجلس الوطني للثقافة والفنون وا�داب .
تعزيز  في  الكوت  سكينه  ا.  تقوم  الطويلة  خبراتها  خالل  ومن   @
دورها  لتؤدي  القانونية  طاهر  لمجموعة  ا�عالمي  والنشاط  التواصل 
خبرة  على  وتحصلت   ، المجتمع  في  القانونية  والتوعية  النهضة  في 
الفني  بأدائها  والخارجية  الداخلية  العامة  العالقات  مجال  في 
والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  أنشطة  في  سواء  وا�عالمي 
وا�عالم بدولة الكويت او في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية 
ومن خالل إقامتها لمعارض فنية في تقديم الفن الكويتي للعالم ،  
المجموعة  في  العامة  والعالقات  ا�عالمية  المهام  بإدارة  كلفت  وقد 
عاما  الخمسين  يجاوز  لما  الممتدة  المتعددة  خبراتها  على  تأسيسا 
القانوني  الوعي  دعم  في  دورها  لزيادة  المجموعة  من  محاولة  في 
وثقافة العدالة ورغبة من المجموعة في ا�ستفادة من هذه الميزات 
تجاه  المكتب  وواجبات  مهام  يسهل  بشكل  التواصل  خلق  في 
التكامل  تحقيق  على  والعمل  الكويتي   المجتمع  وإتجاه  موكليه 
والواجبات  الحقوق  وبين  القانونية  تصرفاتهم  بين  لºفراد  الفكري 
التي ترسمها قوانين الدولة .وتهدف أ.سكينة من خالل دورها على 
إلى  المراكزالقانونية  ونسبة  المعلومات   وتوثيق   الدقة  تحري 

مصادرها لترسيخ مبدأ سيادة القانون .
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: التعليم 
مصر  جمهورية  الجغرافيا  قسم  ا�سكندرية  جامعة  آداب  ليسانس 

العربية.



: الفعاليات والدورات والندوات 
الكويتية  الجمعية  وفي  النسائية  الثقافية  الجمعية  في  عضو 
التشكيلية  للفنون  الكويتية  الجمعية  وعضو   ، ا�نسان  لحقوق 
الشهادات  من  العديد  على  حصلت   ، للفنون  الدولية  والرابطة 
الكويتية  للجمعية  التابع  الفن  مجال  في  والميداليات  والجوائز 
وا¦داب  والفنون  للثقافة  الوطني  وللمجلس  التشكيلية  للفنون 
مجال  في  المتخصصة  الدورات  من  العديد  في  شاركت   ، بالكويت 
الفن التشكيلي بانجلترا وفلورنسا، ، وفي اصدقاء الفن التشكيلي 
باكاديمية الفنون بانجلترا ، لها خبرة طويلة في مجال إدارة العالقات 
في  ا�عالمي  المركز  إدارة  في  خبراتها  في  وتساهم  العامة 

المجموعة.
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