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جناح الكلية 
استقطب حشوداً 
من الطلبة وأولياء 

أمورهم

فاطمة العازمي

العامــة  الهيئــة  أكــدت 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
أن عملية صرف املتبقي من 
املالية ألعضاء  املســتحقات 
هيئتــي التدريس والتدريب 
عــن الســاعات الزائــدة عن 
النصــاب للفصل الدراســي 
الثاني 20١6/20١5 في مراحلها 
األخيــرة. وأكــدت املتحدث 
الرسمي باسم الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
فاطمة العازمي انه مت االنتهاء 
من صرف املستحقات املالية 
التدريس  ألعضــاء هيئتــي 
والتدريــب بكليتــي التربية 
األساســية وكلية الدراسات 
اليــوم  التكنولوجيــة، ومت 

)أمس( إرســال املستحقات 
الدراســات  لكليــة  املاليــة 
التجارية إلى البنوك إليداعها 
في حسابات مستحقيها، وجار 
العمل على قدم وساق لالنتهاء 
من املراحل النهائية لصرف 
املســتحقات املاليــة لكليتي 
العلوم الصحية والتمريض.

وأضافت ان اإلدارة املالية 
بالهيئة قد انتهت بالفعل من 
املالية  صــرف املســتحقات 
لعــدد مــن معاهــد التدريب 
التابعــة للهيئــة وهي معهد 
السياحة والتجميل واألزياء 
واملعهــد الصناعــي/ صباح 
الســالم، واملعهد الصناعي/ 
الشــويخ، ومعهــد التدريب 

املهني واملعهد العالي للطاقة، 
مضيفــة ان إجراءات صرف 
املســتحقات املاليــة للمعهد 
العالــي لالتصاالت واملالحة 
ومعهد السكرتارية واإلدارة 
املكتبية في مراحلها النهائية.
وشــددت العازمــي على 
حرص الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب ممثلة 
بإدارتهــا العليــا لصرف كل 
املســتحقات املالية للســادة 
أعضــاء هيئتــي التدريــس 
كل  وتذليــل  والتدريــب، 
الصعوبات التي قد تقف أمام 
جميع منتسبيها وتعوقهم عن 
االســتمرار في أداء رسالتهم 

السامية.

العازمي أشارت إلى أنه مت صرفها بالفعل لعدد من الكليات واملعاهد

»التطبيقي«: صرف بقية مستحقات الساعات الزائدة 
ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب قريباً

د.محمد الفارس في جناح كلية القانون الكويتية العاملية باملعرض

آالء خليفة

اســتقطب جنــاح كليــة 
القانــون الكويتيــة العاملية 
العديــد مــن رواد معــرض 
الفرص الدراسية والدراسات 
العليــا الذي نظمتــه عمادة 
شــؤون الطلبة فــي جامعة 
الكويت، برعاية وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس على مســرح الشيخ 
عبــداهلل اجلابــر مبنطقــة 
الشويخ، وشاركت فيه الكلية 
وعدد من الكليات واجلامعات 

اخلاصة وجامعة الكويت.
اجلنــاح  إلــى  وتوافــد 
الطــالب  مــن  العشــرات 
والطالبــات وأولياء أمورهم 
للتعرف مباشرة على املزايا 
التي توفرها الكلية لطلبتها 
مــن خالل مــا تقدمه لهم من 
تعليم قانوني متميز باالعتماد 
على منهج دراسي يعتمد على 
املمازجة بني النظام القانوني 
الكويتي والنظــم القانونية 
العاملية، باالستعانة بنخبة 
من أعضاء هيئــة التدريس 
املتمرســني مــن الكويتيــني 
والعرب واألجانب بينهم عدد 
من العمداء السابقني لكليات 

قانون، ما أدى لتحقيق كلية 
القانــون الكويتيــة العاملية 
مكانة مرموقة بني مؤسسات 
التعليم العالــي في الكويت 
واملنطقــة كونهــا اجلامعــة 
اخلاصة الوحيدة املتخصصة 

بتدريس القانون.
في هــذا الصــدد، صرح 
مســؤول العالقــات العامــة 
العنزي  والتســويق عــادل 
قائال: اعتدنا في كلية القانون 
علــى  العامليــة  الكويتيــة 
املشاركة في عدد مختار من 
الدراســية  الفرص  معارض 
قطاعــات  تنظمهــا  التــي 
حكوميــة وأهليــة وبعــض 
الثانويــة، وذلــك  املــدارس 

لتحقيــق التواصل املباشــر 
مع الطلبة الراغبني بدراسة 
احلقوق ومــع أولياء األمور 
بشــكل خاص، ومع مختلف 
فئات املجتمع لتقدمي صورة 
شاملة عن الكلية وما توفره 
لطلبتها من بيئــة أكادميية 
تســاهم في تزويدهــم بكل 
مــا يحتاجون إليه من علوم 
قانونيــة باللغتــني العربية 
واإلجنليزية تؤهلهم لتولي 
مختلــف املهــن القانونيــة، 
حيث اســتقطبت العديد من 
اإلدارات احلكوميــة ومنهــا 
اإلدارة العامــة للتحقيقــات 
والنيابــة العامــة وعدد من 
الوزارات، وكذلك الشــركات 
اخلاصــة،  واملؤسســات 
خريجو الكلية وخريجاتها، 
عــالوة على الذيــن جذبتهم 
مهنة احملاماة، كذلك عرضنا 
معلومات شاملة عن برنامج 
الدراسات العليا )املاجستير( 
الذي تقدمــه الكلية لطلبتها 
وخلريجي كليــات احلقوق 
من حملة الليسانس الراغبني 
في اســتكمال دراستهم وما 
يتميز به منهاج املاجســتير 
من معايير أكادميية معتمدة 
في كليات احلقوق العاملية.

»القانون الكويتية« شاركت في معرض الفرص الدراسية


