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عادل الشنان ـ حسين البريكان
أكد عدد من طالب ثانوية الس����يف األهلية الذين يؤدون اختباراتهم 
في مدرسة »األوزاعي � بنني« في منطقة الصليبخات على تداول بعض 
الطلبة أس����ئلة االختبارات النهائية للصف الثاني عش����ر »علمي« على 
أجه����زة ال� »بالك بيري«. جاء ذلك خالل اس����تطالعنا آراء الطلبة حول 

امتحانات الثانوية العامة:
وأكد الطالب أحمد ناصر »علمي« ان مس����توى االختبارات متفاوت 
فمنها البالغ الصعوبة ومنها املناسب متاما ملختلف املستويات ولكنها 
تعتمد اعتمادا كليا على مدى تركيز الطالب في متابعة دروسه أوال بأول 
خالل فترة العام الدراسي كاملة ألن هناك مواد ذات كم عال من الدروس 
وجاءت اختباراتها طويلة نوعا ما مثل مادة »الرياضيات« باالضافة الى 
عدم قدرة الطالب على تنظيم وقته ملراجعة كل املواد العلمية لقصر فترة 

التهيئة لالختبارات مقارنة مع كمية دروس املواد العلمية.
من جانبه، قال الطالب خالد احمد »علمي« ان امتحان »الرياضيات« كان 
طويال جدا وامتحان »اللغة االجنليزية« فيه حتوير بحيث كانت أسئلته 
تش����مل زمنني في جملة واحدة بالنسبة للقواعد، مبينا ان االمتحانات 
بشكل عام تعتبر سهلة وكانت أقل مما توقعناه، شاكرا جميع املشرفني 
على اللجان حلسن معاملتهم ومحاولة تهيئة األجواء املناسبة للطلبة 

وتوفير املاء في حال طلبه أثناء فترة االختبار.
من جهته أشار الطالب ابراهيم عادل »علمي« الى االمتحانات بشكل 
عام لم تخل من الصعوبة في بعض املواد إال أنها ليست مستحيلة اإلجابة 
في حال التركيز اجليد من قبل الطالب وبالتالي يظهر جليا ملن يشرف 

على تصحيح االختبار مستوى الطالب املميز من الطالب العادي.

في متناول الجميع

بدوره بني الطالب سالم جمال »علمي« ان اسئلة االختبارات تعتبر 
في متناول اجلميع على حد سواء وميكن ألي طالب بأي مستوى اإلجابة 

عنها بسهولة.
اما الطالب خالد باسم »علمي« فقد عارض قول زميله ان االمتحانات 
في متناول اجلميع اإلجابة عنها مؤكدا ان امتحانات بعض املواد ليست 
بالصورة املبالغ بها في السهولة التي وصفها زميله وإمنا ال ميكن حتى 
للطالب ذي املستوى املتوسط االجابة عنها فما بالك مبن يعتبر ذا مستوى 
ضعيف والدليل على ذلك طول اختبار مادة الرياضيات واسلوب اسئلة 
مادة اللغة االجنليزية حيث كان بصورة غير مباشرة مع انها مادة لغة 

وليست »فهم« مثل الفلسفة او الرياضيات.
ووصف الطالب فؤاد أحمد »علمي« مستوى االمتحانات ب� »الرائع« 

حتى مع كثرة اسئلته إال انها كانت »سهلة« جدا.
واشتكى الطالب جابر لفتة »علمي« من تشدد املشرفني على اللجان 
في معاملة الطلبة حيث كان تش����ددهم »مبالغا فيه« وكأنهم يتعاملون 
مع محترفي نصب ال طلبة علما بأن االمتحانات س����هلة جدا وال حتتاج 

على ورقة االسئلة.
واب����دى الطالب أحم����د ممدوح »علمي« انزعاجه التام من الس����ماح 
باستعمال جهاز »البالك بيري« لدى بعض الطلبة واستخدامهم له في 
الغش واالجابة عن االس����ئلة من خالله دون تعب أو مش����قة مثل التي 
يتحملها الطالب املجتهد واملواظب على دروس����ه كم����ا ان هذا األمر قد 
يؤدي حلصول مستخدمي »البالك بيري« على نسب عالية كانت صعبة 
في جميع املواد وتقابلها س����هولة بالغة في االس����ئلة »املقالية« وابدى 
انزعاجه من بعض املش����رفني على اللجان من املعلمني وخصوصا من 
اجلنسية »املصرية« حيث كانوا يبدون تشددا غير مبرر جتاه الطلبة 
وخالل زمن االختبار مما يؤدي الى فقدان التركيز وانزعاج الطالب مما 

يؤثر سلبا على إجابته.
وطالب الطالب أحمد صالح »علمي« الوزارة بتخفيف حدة املراقبة على 
الطلبة في اللجان باعتبار انهم يتعاملون مع طالب علم ال مع اشخاص 
آخرين وليس التش����دد على طالب حلس����اب طالب آخرين يستعملون 
»البالك بيري« في االجابة عن االس����ئلة دون حسيب أو رقيب قد تكون 

أعلى من نسب الطالب املجتهدين.
من جانبه، قال الطالب محمد جاس����م ان هناك مشرفني على اللجان 
يغضون الطرف عن الطلبة الذين يغش����ون باستخدام الهواتف النقالة 
حيث من املمكن أن يقوم الطالب بتخزين املادة العلمية كاملة على هاتفه 
عن طريق حتميلها من موقع وزارة التربية فيصبح الكتاب بأكمله على 

جهازه النقال وميكنه نقل ما يشاء منه أثناء فترة االختبار.
»األنباء« كانت حاضرة في مدرس����ة ثانوية األحمدي بنني حيث أكد 
الطالب حسني العبداهلل )القسم العلمي( ان أغلب أسئلة االختبار بسيطة 
وفي املتناول ولم تخرج عن إطار املنهج املطلوب، وأشار الى ان التعبير 

سهل جدا، بينما الترجمة الى اإلجنليزية كانت صعبة.
بدوره اعتبر سعيد العجمي )القسم األدبي( ان هذا االختبار فرصة 
للطالب في أن يقوم بجمع أكبر كم من الدرجات، وأشاد العجمي بتوزيع 
األسئلة على جميع أجزاء املنهج ومالءمتها للوقت املخصص لالختبار، 

مشيرا الى ان االختبار في مستوى الطالب اجليد.
من جهته، أكد أحمد محمد )القسم العلمي( ان الكلمات أتت سهلة ولم 
تكن صعبة وبفضل اهلل اجتزنا االختبار بكل أريحية وفي اختبار اإلجنليزي 

أهم شيء هو حفظ الكلمات والقواعد لكي يالئم ذلك الطالب.
واش����ار خالد الشمري )القسم األدبي( الى سهولة االختبار قائال انه 
كان من املستعدين لالختبار منذ فترة طويلة وليست قريبة، الفتا الى 
ان االختبارات بش����كل عام جميعها كانت س����هلة وسلسة ومتالئمة مع 

طلبة املدارس واملنهج املطلوب.
بندر الهاجري كان س����عيدا جدا لسهولة االمتحان الذي كان متخوفا 
منه، خصوصا انه لم تأت كلمات صعبة على حد قوله، وأكد ان االختبار 
فرص����ة مواتية جلمع املزيد من الدرجات، حي����ث متيز بتنوع القواعد 

وبأسئلة مباشرة من الكتاب.

املشرفون بتفتيشه كل يوم حني يالحظون قيامه بإدخال يده في جيبه 
الخراج احملارم الورقية مبينا ان االسئلة تتسم ب�»املوضوعية«.

واس����تغرب الطالب هيثم فارس »علمي« من سماح مراقبي اللجان 
لبعض الطلبة باستعمال »جهاز البالك بيري« الذي لوحظ من اجلميع 
ان مستعمليه يس����تقبلون عددا كبيرا من اسئلة االمتحان خالل فترة 
الصباح قبل موعد االمتحان على جهازهم والقيام بوضع االجابة عنها 
على اجلهاز وادخاله معهم في قاعة االختبارات واستعماله في االجابة 

كل هذا التشدد من قبلهم.

صعوبة االسئلة

في حني اش����تكى الطالب أحمد سامي »علمي« من صعوبة اختباري 
اللغة العربية واالحياء باالضافة إلى جلوسه في مكان بعيد عن التكييف 
األمر الذي تسبب في انزعاجه كثيرا خالل االختبارات حتى انه اصبح ال 
يحضر الى االمتحان اال وقد مأل »جيبه« باحملارم الورقية وبالتالي يقوم 

طالبات خالل االختبار محمد الداحس يتفقد جلنة االمتحان

طالب ثانوية السيف بعد أداء االختبار

عقد نائب مدي���ر اجلامعة 
للخدمات االكادميية املساندة 
د.احمد املنيس اجتماعا مع وفد 
املؤسسة الدولية لقيادة احلاسب 
اآللي برئاسة جميل عزو وذلك 
ملناقشة امكانية تنظيم مخيم 
صيفي للتدريب على احلاسب 

اآللي ملن هم دون 18 عاما.
وخالل االجتماع، مت طرح 
عدة مواضيع حول مدى استفادة 
املناهج املطروحة  الطلبة من 
وعن كيفية اجلمع بني الدراسة 
والترفيه، خصوصا اثناء فترة 
اثره  العطلة الصيفية، وعلى 
قام الوفد بطرح خطة منهجية 
مدروسة من اجل تفعيل فكرة 
اجلمع بني املرح والدراسة مما له 
االثر الطيب على تطوير العملية 

التعليمية.
ان  د.املني���س  واض���اف 
اجلامعة مهتمة بدعم مثل هذه 
املشاريع التي تهدف حملو االمية 
االلكترونية لدى جيل املستقبل، 
وهي م���ن اول اهتماماتها كما 

ان املشروع سيكون بالتنسيق 
مع مركز اخلوارزمي للتدريب 
على احلاس���ب اآللي برئاسة 
عبدالعزيز املتروك الذي اوضح 
انه لن يدخر جهدا المتام اجناح 
بالنفع  الذي سيعود  املشروع 
على ش���ريحة تعد م���ن اهم 
الشرائح في املجتمع واستثمار 
وقتهم مب���ا يعود بالنفع على 

مستقبلهم.

أقام���ت إدارة التطوير اإلداري والتدريب في 
جامعة الكويت بالت���عاون مع مع��هد س���ياتل 
الدولي للتدريب األه��ل���ي حفال ختاميا لدورة 
»القيادة املع���اص��رة في التخ��طيط االستراتيجي« 
وقال أم����ني ع���ام اجلامعة د.أن��ور اليتامى ان 
رس���الة اجلامعة ترتكز عل���ى تنم��ية املوارد 
البش���رية، مؤكدا ان ثروة الكويت في ش���بابها 

وقياداتها.

وأوضح د.اليتامى ان مجلس األمة وضع برامج 
واس���تراتيجيات تعتمد على البرامج التنموية 
فال ميكن للحكومة العمل من دون هذه البرامج 
التي س���تطور من كفاءة القي���ادات احلكومية، 
مؤكدا حرص جامعة الكويت على تنمية املوارد 
والقوى البش���رية من قياديني وطلبة وعاملني 
وهذا هو هدف اجلامعات واملؤسسات األكادميية 

بصفة عامة.

وأش���ار الى ان هناك خطة مدروسة لتنمية 
القي������ادات املع���اص���رة لتواك�����ب التط���ور 
التكنولوجي احلديث مما س���تعكس النجاحات 
الباهرة ف���ي إدارة كليات اجلامعة، موضحا ان 
هذه البرامج تعتبر استراحة محارب للقيادات 

اجلامعية.
وأكد د.اليتامى ان اجلامعة تسعى إلعادة اخلطة 
اخلمسية التي طرحتها احلكومة مبشاركة جميع 

اجلهات باجلامعة لإلعداد والتنفيذ املتقن لهذه 
اخلطة اخلمسية، متمنيا االستمرار في هذا العمل 
مع مديري اإلدارات والقيادات الوسطى باجلامعة 

وصوال الى القيادات األكادميية بعد ذلك.
وفي خت��ام احلفل ق���ام األمني العام د.أنور 
اليتامى بتوزيع الش���هادات والدروع التذكارية 
عل���ى مديري اإلدارات املش���اركني في البرنامج 

التدريبي.

عقد اجتماعًا مع وفد المؤسسة الدولية

المنيس بحث تنظيم مخيم
صيفي للتدريب على الحاسب اآللي

د.أحمد املنيس

لقطة تذكارية لليتامى مع املشاركني في دورة القيادة املعاصرة

خالل ختام برنامج »القيادة المعاصرة« لمديري اإلدارات بالجامعة

اليتامى: الجامعة تسعى لتنفيذ الخطة الخمسية.. وخطة مدروسة لتنمية القيادات المعاصرة

شكاوى من تدخل الـ »بالك بيري« في االمتحانات

الالفي: نتبع إجراءات »التربية« بحذافيرها.. واختبارات طلبتنا مغايرة لطلبة االنتظام

امتحانات الثاني عشر: الرياضيات معقولة و»اإلنجليزي« فيه تحوير

الداحس: 400 طالب وطالبة ناطقين بـ »العربية« أدوا اختباراتهم في »األجنبية«
توقف قطار اختبارات اللغة العربية والتربية 
اإلسالمية والقرآن الكرمي للطلبة الناطقني باللغة 
العربية في املدارس األجنبية يوم أمس، مبتابعة 
وإشراف اإلدارة العامة للتعليم اخلاص على سير 
االختبارات وفق النظ���م واإلجراءات املعتمدة من 

قبل الوزارة.
وأكد مدير ادارة التعليم اخلاص محمد الداحس 
في تصري���ح للصحافيني ان 405 طالب وطالبات 
من الناطقني باللغة العربية في املدارس األجنبية 
بدأوا اختباراتهم األحد املاضي في مدارس التربية 
اخلاص���ة مبنطقة حولي، موضحا ان عدد الطلبة 
البنني بلغ 254، في ح���ني بلغ عدد الطالبات 151، 
مشيرا الى ان فترة االختبارات تكون من الساعة 

اخلامسة وحتى السابعة والنصف مساء.
وقال ان االدارة حرص���ت على توفير األجواء 
املناس���بة للطلبة لتأدية اختباراتهم، مبا يضمن 
لهم احلصول على حقهم في تأدية االختبارات دون 
معوقات، مشددا على حرص اإلدارة على مستقبل 

الطلبة وحتصيلهم العلمي.
وأشار الى توفير مراقبني ومشرفني على جلان 
االختبارات، وكذلك عدد مناس���ب من املصححني 

لضمان تصحيح أوراق االختبارات واظهار نتائج 
الطلبة في أس���رع وقت ممك���ن، الفتا الى انه يتم 
ارسال النتائج الى مدارسهم لوضعها في شهاداتهم 
الدراس���ية التي تصدر عن املدارس وفق اجراءات 
ال���وزارة املتبعة، موضحا ان���ه يتم جتميع ورقة 
أجوبة امتحانات الطلبة للمواد املذكورة وارسالها 
بسيارة خاصة حتت رقابة مشددة الى كنتروالت 
وزارة التربي���ة العلمي في الفيح���اء واألدبي في 
القادس���ية لتتم عملية التصحيح ومن ثم اعالن 
النتائج وارسال نسخة الى املدارس إلدراج درجات 

الطلبة في الشهادات.

مغايرة تماما

من جانبه، أكد مدير االمتحانات واملعادلة باإلنابة 
في ادارة التعليم اخلاص ورئيس جلنة سير االمتحان 
سلمان الالفي ان االمتحانات في املدارس األجنبية 
اخلاصة س���ارت على خير ما ي���رام وكانت هناك 
اج���راءات متبعة وفقا إلج���راءات وزارة التربية، 
مشيرا الى ان ورقة أسئلة االمتحانات التي تقدم 
لطلبة الفترة املسائية تختلف متاما عن اختبارات 

طلبة االنتظام في الفترة الصباحية.


