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آالء خليفة

بعد تأكــد إصابة عدد من 
طلبــة كلية العلــوم بجامعة 
الكويــت بڤيــروس كورونــا 
أثناء  املســتجد (كوفيــدـ١٩) 
حضورهم ملبنى الكلية الجراء 
اختبارات «امليدتيرم»، ورغم 
قيــام رئيســة قســم العلوم 
البيولوجية د.سوزان البستان 
بإصدار قرار بعقد اختبارات 
طلبة القسم «أونالين»، اال أن 
باقي رؤساء األقسام العلمية 
بالكلية لم يتخذوا ذات القرار 
وأجبروا الطلبة على احلضور 
الى مبنى الكلية مبا خلق حالة 
من تكــدس طلبــة الكلية في 

مواقع االختبار. 
وفي استطالع للرأي أجرته 
«األنبــاء» مــع طلبــة الكلية 
ناشــدوا عميد الكلية ســرعة 
اتخــاذ القــرار بوقــف إجراء 
االختبارات فــي مبنى الكلية 
وعقدها «أونالين» حفاظا على 

صحة وسالمة الطلبة.
فــي البداية، ذكــر الطالب 
الديحانــي (الســنة  مناحــي 
الدراسية الثانية بكلية العلوم 
بجامعــة الكويت): أثناء عقد 
االختبــارات الفصليــة بكلية 
العلوم داخل مبنى الكلية تبني 
إصابة عدد مــن طلبة الكلية 
الى  بڤيروس كورونــا، الفتا 
ان جمعية طلبة كلية العلوم 
بقيادة القائمة العلمية قدمت 
كتابا رسميا لوزيري التربية 
والتعليم العالي والصحة منذ 
اســتئناف الدراســة وطالبت 
مــن خالله بعقــد االختبارات 
عن ُبعــد حفاظــا على صحة 
وسالمة الطلبة، موجها جزيل 
الشكر والتقدير لرئيسة قسم 
العلوم البيولوجية د.سوزان 
البستان على سرعة االستجابة 
واتخاذها قرارا بعقد االختبارات 
«اونالين»، امال ان يتخذ باقي 
رؤساء األقسام العلمية القرار 
ذاته. وطالب الديحاني عميد 
كلية العلوم باتخاذ قرار سريع 

لعقد االختبارات «اونالين».
كما أفاد أمني ســر جمعية 
طلبــة العلــوم الطالــب باتل 
العازمي (قســم اجليولوجيا 

الكلية خالف ذلك.
وأفاد بــأن جميع أقســام 
كليــة العلوم مبا فيها قســم 
الرياضيات أعلنت ان اختبارات 
«امليدتيرم» ستكون اونالين 
ولكــن ما حصــل خالف ذلك، 
مؤكدا ان ما حدث للطلبة من 
اصابتهــم بڤيــروس كورونا 
ليس مســؤولية كلية العلوم 
فحسب امنا مسؤولية جامعة 
الكويت ككل. وأشار العيدان 
الى انه لم يتم تطبيق التباعد 
االجتماعي في قاعات االختبار 
وحــدث تكــدس للطلبــة في 
قاعة واحدة مــا أدى الى نقل 

العلــوم) أن هنــاك حالة من 
التخبط حتدث في كلية العلوم 
الفتــرة احلالية بســبب عقد 
االختبــارات الفصلية مببنى 
كلية العلوم بجامعة اخلالدية 
مبــا أدى الى إصابــة عدد من 
الطلبــة بڤيــروس  زمالئنــا 
كورونا.  وناشــد الغضوري 
عميد الكلية سرعة اتخاذ قرار 
بعقد االختبارات اونالين، الفتا 
الــى ان جمعيــة طلبــة كلية 
العلوم خاطبت وزيري التربية 
والصحة بخصوص ما حدث 
باآلونة األخيرة، مطالبا رؤساء 
األقسام العلمية الكلية بسرعة 

العدوى بني الطلبة، مناشــدا 
عميــد كلية العلــوم بجامعة 
الكويت د.عبدالهادي بوعليان 
ســرعة التدخــل واتخاذ قرار 
بوقف عقــد االختبــارات في 
مبنــى الكليــة وان تكون عن 
ُبعد السيما حاليا فيما يخص 
امــا  الفصليــة  االختبــارات 
بالنسبة لالختبارات النهائية 

فلكل حادث حديث.
حالة تخبط

بــدوره، أوضــح الطالــب 
الغضــوري  عبدالعزيــز 
(تخصــص جيولوجيا بكلية 

اتخاذ قرار حاسم بخصوص 
عقد االختبارات اونالين.

ووجه الغضوري الشــكر 
والتقديــر للدكتور ســوزان 
البستان على سرعة اتخاذها 
قــرار بعقــد اختبارات قســم 
العلــوم البيولوجية اونالين 
بعــد إصابة عدد مــن الطلبة 
بالڤيروس، آمال ان يحذو باقي 

رؤساء األقسام حذوها.
مــن ناحيته، حذر الطالب 
حبيب العازمي من خطوة عقد 
االختبــارات الفصليــة داخل 
مبنى الكلية والتي ستســهم 
في انتشار الڤيروس بصورة 
كبيرة بني الطلبة خاصة بعد 
تأكد إصابة عدد من الطلبة بـ 
«كوفيدـ١٩» في األيام املاضية.

العازمــي من  واســتغرب 
اجبار الطلبــة على احلضور 
للجامعة الجــراء االختبارات 
رغــم ان معظــم اجلامعــات 
اعتمدت نظــام االونالين في 
عقــد االختبارات، موضحا ان 
االشــتراطات الصحيــة غير 
مطبقة بجامعة الكويت ومنها 
التباعد االجتماعي والتعقيم 
واالســتمرار فــي اســتخدام 
األوراق ومنها ورقة التواقيع 
اخلاصة باحلضور والتي يتم 

تناقلها بني جميع الطلبة.
العازمي بســرعة  وطالب 
قــرار بوقــف عقــد  اتخــاذ 
االختبارات داخل مباني الكلية 
واالستعاضة عنها باالونالين 
حفاظــا على صحة وســالمة 

الطلبة.

طلبة كلية العلوم يناشدون املسؤولني عدم إجبارهم على أداء االختبارات في مبنى الكلية  (زين عالم)

ـ علــوم األرض والبيئة) بأن 
الكليــة قامت خالل الشــهور 
املاضية بتدريب الطلبة على 
االونالين ومت اخضاع الطلبة 
للعديد من الدورات التدريبية 
لتحقيق ذلك الهدف، مستغربا 
ان بعــد ذلــك املجهــود الذي 
بذله الطلبة يطلب منهم عقد 
االختبارات داخل مباني الكلية 
مبــا أدى الى إصابــة عدد من 
الطلبة بـ «كورونا». وتساءل 
العازمي: ما ذنب الطالب الذي 
التزم بالبقاء فــي املنزل ملدة 
تزيد علــى ٦ اشــهر ان يأتي 
الــى اجلامعــة اليــوم ليقدم 
االختبارات؟ وطالب العازمي 
عميد كلية العلوم د.عبدالهادي 
بوعليان بأن يتخذ قرارا بعقد 
االختبارات «أونالين» حفاظا 
علــى صحة وســالمة الطلبة 
وصحة أسرهم وأطفالهم وكبار 
السن مبنازلهم واملجتمع ككل.

كارثة تعليمية

مــن جهتــه، ذكــر الطالب 
العيــدان (طالب  عبداللطيف 
تخصــص  العلــوم  بكليــة 
بيولوجي) ان ما حدث بالكلية 
يعد كارثة تعليمية لم يسبق 
لها مثيل على مســتوى كافة 
اجلامعات في العالم، الفتا الى 
ان الئحة جامعة الكويت تنص 
على عقد االختبارات الفصلية 
عــن ُبعد ما لــم يقرر مجلس 
الكليــة خــالف ذلــك وتعقد 
االختبارات النهائية في املباني 
اجلامعيــة ما لم يقرر مجلس 

طالب «العلوم» يواجهون االختبارات.. و«كورونا»
مطالبات طالبية بعقدها «أونالين» بعد إصابة عدد منهم بالڤيروس أثناء تأديتها في مبنى الكلية

حبيب العازميعبداللطيف العيدانمناحي الديحاني عبدالعزيز الغضوريباتل العازمي

ولي أمر طالبة لـ «األنباء»: إجبار الطلبة على االختبار 
مببنى «العلوم» قرار فردي ومستغرب
التقت «األنباء» خليفة املسلم (ولي أمر طالبة بكلية العلوم 
بجامعة الكويت)، حيث اعرب عن اســفه الشــديد بإصابة 
عدد من طالب وطالبات الكلية بڤيروس كورونا املستجد، 
موضحا ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.ســعود 
احلربي اصدر قرار بان تكون الدراسة عن بُعد وكان قرار 
محمودا وفي محله، مســتغربا ان يصدر قرار فردي من 
بعض عمــداء الكليات بان يحضر الطالب الى مبنى الكلية 
لعقد االختبارات او ان يحصل الطالب على درجة «صفر»، 
معتبرا ذلك تهديدا غير مقبول البنائنا الطلبة، مناشدا عميد 
الكلية د.عبدالهادي بوعليان ان يقدر الظروف الصحة التي 
متر بها البالد حاليا قائال «هذول عيالك يا دكتور وال ميكن 

 خليفة املسلمان نلقيهم بالتهلكة». 

شكر طالبي
لعميدة «العلوم»

حرص الطلبة على توجيه الشكر والتقدير لرئيسة 
قسم العلوم البيولوجية د.سوزان البستان التخاذ قرار 
سريع باستكمال بقية االختبارات اونالين، آملني ان 
يحذو بقية رؤساء األقســام العلمية حذوها واتخاذ 
قرار فوري باســتكمال االختبــارات اونالين وعدم 

عقدها مببنى الكلية.

 تفاعل على «تويتر»

انتشر خالل الساعات املاضية هاشتاج على 
تويتر بعنوان «#كلية_العلوم_ تنشر_كورونا»، 
حذر من خالله الطلبة من انتشار ڤيروس كورونا 
بجامعة الكويت بعد تأكد إصابة عدد من طلبة 

الكلية بالڤيروس.

رسائل متداولة لعدد من الطالبات توضح إصابتهن بـ«كورونا»

طلبة لـ «األنباء»: «طيحنا حيلنا» بالتدريب على الـ«أونالين» عدة أشهر ونستغرب االختبار مبباني اجلامعة

أكد أن التهديد بإعطائهم «صفر» غير مقبول

الهاجري لـ «األنباء»: «اآلداب» أول كلية تتخذ قرار «التعليم عن ُبعد»
ثامر السليم

املســاعد  العميــد  أكــد 
للشؤون األكادميية واألبحاث 
والدراسات العليا بكلية اآلداب 
د.عبداهللا الهاجري ان كلية 
اآلداب من أولى الكليات التي 
كانت لديها رؤية واضحة في 
التعامل مع سياسة التعليم 
عن بعد خصوصا بعد جائحة 
كورونا، مشيرا الى ان عميدة 
كلية اآلداب قدمت مقترحا في 
شــهر مايو مع تعميم مدير 
اجلامعــة ألخذ رأي الكليات 
فيما يتعلق بجائحة كورونا 
والعودة للدراسة والتي مت 
حتديدها بتاريخ ٩ اجلاري.

وأشار في تصريح خاص 
لـ «األنباء» الى انه كان واضحا 
لدينــا في كليــة اآلداب منذ 
البداية ان العودة الى الدراسة 
في الكلية بالطريقة التقليدية 
بعيدة املنال في ظل تصاعد 
األرقام وتفشي املرض، الفتا 
الــى ان عميــدة كلية اآلداب 
د.سعاد عبدالوهاب عرضت 
رؤية كليــة اآلداب عن آلية 

الفاضل قام بتشــكيل جلنة 
للتعليم عن ُبعد واســتعان 
بالزميــل د.صــالح الناجــم 
ليكــون عضــوا فــي جلنة 
التعليم عن بعد، مشيرا الى 
انه بالشك القرار الذي اتخذته 
كلية اآلداب بإلغاء االختبارات 
التحريريــة وحصرهــا في 
االختبارات اإللكترونية قرار 
شجاع كما اننا غّلبنا مصلحة 
الطالــب وســالمته على أي 
اعتبارات أخرى، خصوصا ان 
الوضع استثنائي، مشيرا الى 
ان كلية اآلداب هي اول كلية 

من الدورات والورش ألعضاء 
هيئة التدريس والطالب في 
فتــرة الحقــة للتعامــل مع 
منصة «مايكروسوفت» ومت 
التأكد من اجادة الزمالء في 
التعامــل مــع هــذه املنصة 
ومت توفيــر كادر فــي حــال 
احتياج عضو هيئة التدريس 
للمســاعدة. وأشــار الى ان 
عضو هيئة التدريس في كلية 
اآلداب يســتطيع اســتخدام 
مكتبه في الكلية للتدريس 
مــن خالله بوجــود الكادر 
الفنــي ليتمكن مــن إعطاء 

محاضرته التزامنية. واكد 
ان للتعليــم التقليدي لذة 
وفائــدة مختلفتــني عــن 
التعليم عن ُبعد ولكن في 
ظل األوضاع الراهنة وتفشي 
ظاهــرة كورونــا تعاملنا 
التعليــم االلكتروني  مــع 
وملســنا قبــوال ســواء من 
أعضــاء هيئــة التدريــس 
او الطلبــة خصوصــا مع 
هــذا النــوع مــن التعليم، 
مشــيرا الــى اننــا نفضل 
التعليم التقليدي ملا له من 
التعليم  منفعة اكبر لكــن 
االلكتروني له إيجابيات ال 
ميكــن جتاهلهــا، وعلى ما 
يبدو ان مســتقبل التعليم 
سيتغير بعد ازمة كورونا 
وان آلية التعليم االلكتروني 
هي من ستنتشر خاصة ملا 
ملسناه من فوائد فيما يتعلق 
بالســرعة والتواصــل بني 
األســتاذ والطلبة وتسليم 
الواجبات وكذلك االختبارات 
وهــذا النمط مــن التعليم

سيلقى القبول في القريب 
العاجل.

تتخذ هــذا القرار مع توفير 
بيئــة للتعامل مــع الطالب 
والطالبــات من خالل قاعدة 
محددة ومعروفة عبر متكنهم 
من استخدام التكنولوجيا.

واكد ان كلية اآلداب تعد 
مــن اكبــر الكليــات بحيث 
يتجاوز عــدد طلبتها ٥٦٠٠ 
طالب وطالبة كما نقدم ُشعبا 
في هذا الفصل ملا يقارب من 
١٢ الف طالب وطالبة، الفتا 
الى ان آلية التعليم عن ُبعد 
القــت بعض الصعوبات في 
بداية االمر ومتت إقامة عدد 

العودة إلى الدراسة في الكلية بالطريقة التقليدية بعيدة املنال في ظل تصاعد األرقام وتفشي املرض

د.سعاد عبدالوهابالكلية عقدت دورات ألعضاء هيئة التدريس والطالب متهيدا للتعلم اإللكترونيد. عبداهللا الهاجري

التدريــس عــن ُبعــد قدمها 
عضو هيئة التدريس بقسم 
اللغة العربية وأســتاذ علم 
الناجم،  احلاسوب د.صالح 
حيث مت تقدمي رؤية متكاملة 
من اســتخدام املنصة وآلية 
التقييــم بالنســبة للطلبة 
ســواء  التدريــس  وآليــة 
التدريس التزامني او غيره
مــع  التعامــل  وطريقــة 

االختبارات.
قرار شجاع

ولفت الى ان مدير اجلامعة 

مشاركات طالبية

موجز حول املفاهيم التحكيمية
يعرف التحكيم بأنه النظام الذي ميكن بفضله 
الفصل وخاصة في النزاعات التجارية بني رجال 
االعمال الذين ال ينحازون لطرف غير اآلخر 

بدال من اللجوء للمحاكم القضائية.
 ويعتبر من العمليات السرية املطلقة، وال 
ينشر او يعلن محتواه على املأل ومن خصائصه 
أنه يوفر الوقت لالطراف املعينة وتوفير عملية 
التحكيم مبواعيد اجللســات بحيث تناسب 
املعنية، وانواعه  احتياجات ووقت االطراف 
ثالثة: التحكيم االجباري وغير االجباري ـ 

اي االختياري ـ والتحكيم املختلط. 
وشرط التحكيم هو شرط مسبق قبل نشأة 
النزاع ينص على ما قد ينشأ مستقبال من 
منازعات ويدرج شرط التحكيم كعقد بذاته، 
ويعتبر التحكيم طريقة ودية بني اي طرفني 
حلل اي مشــكلة جتارية بشــرط ان يكون 
هذان الطرفان متفقني على قانون او شرط 
التحكيم، واالجراءات الالزمة للبدء بتواصل 
اطراف النزاع مــع اجلهة التي مت اختيارها 
كمحكم فيما بينهم وذلك من خالل اجراءاتها 
اخلاصة من اختيار احملكم وااللتزام باملتفق 
عليه حلني اصدار احلكم النهائي والذي يكون 

اجباريا على جميع األطراف املتنازعة.

فّي السالم
تخصص القانون
كلية الدراسات التجارية

ملشاهدة الڤيديو


