المواضيع:
كمية القانؽن الكؽيتية أقامت المقاء التشؽيخي لمطمبة
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كمية القانون الكويتية أقامت المقاء التنويري لمطمبة
أقامت كمية القانؽن الكؽيتية العالسية المقاء التشؽيخي الدشؽي لطمبتيا السدتججيؼ في الفرل الجراسي األول مؼ العام
الجامعي  2019/2020في مقخىا بسشطقة الجوحة ،بحزؽر عجد مؼ القيادات األكاديسية ومؽظفي اإلدارة العميا
وأعزاء ىيئة التجريذ والطمبة السدتججيؼ ،الحيؼ تابعؽا باىتسام اإلرشادات التي تداعجىػ عمى االنطالق في ىحه
السخحمة الججيجة مؼ حياتيػ الجراسية وىػ مجركؽن لحقؽقيػ وواجباتيػ ،والسدؤوليات التي سيتحسمؽنيا لزسان الشجاح
والتفؽق الجراسي.
بجاية بارك العسيج السداعج لمذؤون الطالبية د.صالح العتيبي لمطمبة قبؽليػ في كمية القانؽن الكؽيتية العالسية ،وتسشى
ليػ أن يكؽنؽا عمى مدتؽى السدؤولية في ىحه السخحمة مؼ حياتيػ ،حيث يشتقمؽن مؼ االعتساد عمى األىل إلى

االعتساد عمى الشفذ بكل ما تعشي ىحه الكمسة مؼ معشى ،مسا يفخض عمى كل طالب التحمي بالججية وااللتدام بالمؽائح
والشعػ السعتسجة مؼ قبل إدارة الكمية ومجمذ الجامعات الخاصة ،التي يسكشكػ االطالع عمييا مؼ خالل كتاب دليل
الطالب وطخح األسئمة واالستفدارات عمى الجيات واإلدارات السخترة ،ومتابعة التعميسات واإلرشادات التي ترجر
تباعا خالل العام الجراسي ويتػ تعسيسيا بسختمف وسائل االترال والتؽاصل ،حتى تتالفؽا أي إىسال أو تقريخ قج
يؤثخ عمى التحريل الجراسي لمطالب.
ونبو د.العتيبي إلى ضخورة دراسة الكتب السقخرة لكل مادة وعجم االعتساد عمى السمخرات ،وكحلغ ضخورة االلتدام

بحزؽر السحاضخات وتجشب الغياب إال ألسباب قاىخة ألن تكخار الغياب يؤدي لتؽجيو اإلنحارات والحخمان مؼ
االختبار مسا يؤثخ عمى السعجل العام لمطالب.
بجوره ،رحب عسيج القبؽل والتدجيل د.صباح القجومي بالطمبة السدتججيؼ ،وطالبيػ بأن يعتبخوا الكمية بيتيػ الثاني وىػ
يبجأون اليؽم األول مؼ الحياة الجامعية بكل ما فييا مؼ استقاللية وصقل لمذخرية واعتساد عمى الشفذ والبجء في
تحجيج الخيارات السدتقبمية لكل واحج مشكػ ،وبعج تعخيفيػ عمى ميام كل مؼ إدارة القبؽل وإدارة التدجيل ومكتب
التؽجيو واإلرشاد ،قال إن مؽظفييا مدتعجون لمتعاون معكػ ضسؼ المؽائح والشعػ الستبعة ومداعجتكػ عمى تؽفيخ
األجؽاء التي تديػ في تفخغكػ لمتحريل الجراسي.
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مؼ جيتيا ،باركت عزؽ ىيئة التجريذ ومجيخة السكتبة د.غجيخ أسيخي لمطمبة قبؽليػ في الكمية ،وأكجت أن العسمية
التعميسية في الكمية ال تقترخ عمى حزؽر السحاضخات إنسا يجب االستعانة بالسخاجع العمسية التي تؽفخىا السكتبة
بسختمف فخوع القانؽن التي تداعجىػ في إعجاد البحؽث وتأسيذ ثقافة قانؽنية.
وأشارت د.أسيخي إلى أن مؽظفي السكتبة عمى استعجاد لتؽجيو الطالب إلى أي مخجع يبحث عشو ،كسا بإمكان طالب
البكالؽريؽس استعارة  5كتب كل مخة ،ويسكؼ لطالب الساجدتيخ استعارة  10كتب ،ويسكؼ ألي طالب ترؽيخ 50
ورقة مجانا في كل فرل دراسي.
وأضافت أن السكتبة تؽفخ إضافة لمكتب والسخاجع والسؽاقع اإللكتخونية بالمغتيؼ العخبية واإلنجميدية األجؽاء اليادئة

لمجراسة لسؼ ال تتؽافخ لو مثل ىحه األجؽاء في مشازليػ.
أما مجيخ نعػ السعمؽمات م.إيياب شقيخ ،فقج قجم شخحا مفرال عؼ الخجمات التي يقجميا فخيق نعػ السعمؽمات
لمطمبة بجءا مؼ التدجيل اإللكتخوني حتى مخحمة متابعة صفحة التخخج والسديخة الجراسية لكل طالب وسؽى ذلغ مؼ
خجمات كالبخيج اإللكتخوني الخاص بكل طالب وتمقي التعمسات.
وكذفت شيخة الفخج مؼ إدارة التطؽيخ الطالبي والسدابقات عؼ أىػ السدؤوليات التي تتؽالىا ىحه اإلدارة كي تديػ في
تطؽيخ قجرات الطمبة وصقل مؽاىبيػ وتأىيميػ لمحياة السيشية الشاجحة بعج التخخج مؼ خالل تشعيػ الجورات التجريبية

والحمقات الشقاشية والديارات السيجانية والسذاركة في السدابقات السحمية واإلقميسية والجولية بالمغتيؼ العخبية واإلنجميدية
وسؽاىا.
وأخي اخ تحجث عزؽ رابطة الطمبة في الكمية الطالب خالج السميفي ،حيث رحب بالسدتججيؼ ،وتسشى ليػ الشجاح والتفؽق
الجراسي مؼ خالل السثابخة والججية ،ودعاىػ الى مخافقة لجان التشعيػ مؼ زمالئيػ الطمبة في جؽلة عمى مخافق الكمية
لمتعخف عمييا.
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