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الهاجري لـ «األنباء»: نتائج ُمبّشرة منذ انطالق التعليم اإللكتروني باجلامعة

ثامر السليم

تزامنــًا مــع تطبيق نظام 
فــي  اإللكترونــي  التعليــم 
جامعــة الكويــت بنــاء على 
قرار مجلــس جامعة الكويت 
االخير باســتئناف الدراســة 
وفــق نظام التعليــم عن ُبعد 
الدراســية إلنهاء  للمقــررات 
الفصل الدراسي الثاني للعام 
اجلامعــي ٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث 
حددت اجلامعة للطلبة وأعضاء 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة 
األكادمييــة املســاندة جتربة 
اســتخدام أدوات تكنولوجية 
للتعليــم عن ُبعــد من خالل 

منصات علمية معتمدة.
حرصــت «األنبــاء» على 
حضــور احــدى احملاضرات 
اإللكترونية التي يلقيها العميد 
املساعد للشــؤون األكادميية 
واألبحاث والدراســات العليا 
د.عبــداهللا  اآلداب  بكليــة 
الهاجــري للوقوف على مدى 
تفاعــل الطلبة والطالبات مع 
احملاضــرة ومدى االســتفادة 
واستجابتهم وحرصهم على 
التفاعل ومدى تأقلم األساتذة 
مع البرامج املخصصة للتعليم 
عــن ُبعد. في هذا الصدد، قال 
د.الهاجري انه الشك أننا وفي 
كلية اآلداب نولي طلبتنا في 
هذه املرحلة االستثنائية التي 
متر بها العملية التعليمية في 
الكويت بل وفي العديد من دول 
العالم املختلفة أهمية مضاعفة، 
لذا حرصنا منذ بداية جائحة 
كورونا على التحرك ســريعا 
نحو عــدم تأخــر طلبتنا في 
دراساتهم بكافة تخصصاتهم 
املختلفة، حيــث كان ذلك من 
خالل مسارين: االول احلفاظ 
على ســالمة وصحــة أبنائنا 
وبناتنــا الطالب، أما املســار 
الثاني فهو استئناف العملية 
التعليمية سواء لهم أو ألعضاء 

احلفاظ على ســالمة الطالب 
والطالبة وسالمة أعضاء الهيئة 

التدريسية.
وبــني أن اجلامعــة فــي 
طرحها واستخدامها ملجموعة 
املنصات التعليمية والتي لعل 
من ابرزها حتى هذه املرحلة 
هــي «مايكروســوفت تيمز» 
وبالكبورد وهي أهم املنصات 
املعتمدة التي تتميز بالسهولة 
ومناســبتها للطالب وأعضاء 
الهيئــات التدريســية خاصة 
املميزات التزامنية والتواصل 
املباشــر بني الطالب واستاذه 
والتي اتاحت توصيل املعلومة 
الواجبات وكذلك  واســتقبال 
االختبارات ووضع االســئلة 
سواء الشفوية أو التحريرية 
واالجابة عنها بسهولة ويسر.

صعوبات في البدايات

ولفت الى أن البعض واجه 
في البدايات االولى مع انطالق 
العملية التعليمية عن بعد نوعا 
من الصعوبة سواء للزمالء من 
أعضاء هيئة التدريس او الطلبة 
والطالبات متثلت في صعوبة 

مســاواتهم  دون  درجــات 
بغيــر املجتهديــن واملتابعني 
للمحاضــرات واملتفاعلني مع 
املادة العلمية وقد ملســت هذا 
االمر من خالل احملاضرات عبر 
حرص الطالب علــى التفاعل 
بشــكل اكبر نتيجة للتحفيز 
واكتســاب املزيد مــن اخلبرة 
علــى البرامج التعليمية التي 
يدرسون عليها سواء «تيمز» 

او «بالكبورد».
قدرات الطالب

وأشــار الهاجــري الــى أن 
هــذا االرتفــاع امللحــوظ فــي 
الطــالب  قــدرات  مســتوى 
بالنســبة للتعليــم عــن ُبعد 
يغــري الكثيــر من األســاتذة 
أعضــاء الهيئــة التدريســية 
لالســتمرار في استخدام تلك 
البرامــج التكنولوجيــا حتى 
بعــد االنتهــاء مــن جائحــة 
كورونا بــإذن اهللا خصوصا 
فيما يتعلــق باالختبارات او 
«االختبــار االلكترونــي» بعد 
أن ملســنا مــن الطــالب قدرة 
وحرية وسرعة ومرونة أكثر 

التعرف علــى بعض مميزات 
تلــك البرامــج، لكن ذلك وهللا 
احلمد تالشى سريعا ونلمس 
اليوم مســتوى متميزا وأداء 
مرتفعا من الطرفني االســتاذ 
والطالــب، مشــيرا الى أن من 
أبــرز الصعوبات التي تواجه 
الطالب واألساتذة أعضاء هيئة 
التدريــس هو طبيعــة وآلية 
التقييــم للطــالب وللطالبات 
هل هي بطريقة تقليدية سواء 
احلضــور الى مباني اجلامعة 
واقامة االختبارات التحريرية 
ام االستمرار في عملية التفاعل 
اإللكتروني من خالل االختبارات 
القصيرة او األنشطة املختلفة 
كبحــث او مقال او غيرهما ام 
بطريقة أخرى. واكد د.الهاجري 
أن هــذا الوضع االســتثنائي 
يفرض علينا جميعا التأقلم مع 
االختيارات املوجودة والبحث 
عن مزيد من اخليارات املناسبة، 
مشيرا الى انني اخترت تطبيق 
آلية االختبــارات اإللكترونية 
على الطلبة لضمان مزيد من 
التأقلــم والتفاعل للطالب مع 
املادة وكذلك إعطاء املجتهدين 

في اإلجابة، بل وكذلك سهولة 
في رصد الدرجات دون وقوع 
أخطاء مع إتاحة هذه البرامج 
ألســتاذ املقرر قــدرة ومرونة 
اكثر على التغيير في أســئلة 
االختبار والسهولة في وضعها 
بالنسبة للطالب. وتابع قائال: 
كذلك عن آلية ضبط احلضور 
بالنسبة ألستاذ املقرر وكذلك 
للطالــب ومدة اتاحــة القدرة 
لعضــو هيئــة التدريس على 
اخــذ الغيــاب الكترونيــا عن 
طريق البرنامج، والتساؤالت 
املطروحــة والتــي اهمها هل 
الطالب ملتزم بعملية االنتباه 
واحلرص على االستفادة من 
املــادة العلمية وكذلك طبيعة 
اللوائح التــي تنص على انه 
ال يســمح بفتح الكاميرات اال 
في وقت االختبارات، مشــيرا 
الــى أن هــذا االمــر يقــع في 
مســتويني املستوى االول هو 
النزعــة األخالقيــة والرغبــة 
الداخلية لدى الطالب نفســه 
ومدى التزامه واهتمامه بالتعلم 
واالستفادة، واملستوى الثاني 
يقع على اســتاذ املادة عضو 

هيئة التدريــس ان يقوم هو 
اآلخر بطريقته بجذب الطالب 
الــى محاضرتــه ومتابعتهــم 
والتواصل معهم بشــكل اكثر 
مرونــة واســتمرارية، كمــا 
ان اغلبيــة أســاتذة اجلامعة 
اجلانــب  بهــذا  ملتزمــون 

واملستوى.
االختبارات إلكترونية

وعــن القــرار الصادر من 
عميــدة كليــة اآلداب بإلغاء 
االختبارات فــي قاعات كلية 

اآلداب، أشار الهاجري الى ان 
هنــاك قرارا ســابقا من مدير 
جامعة الكويت بإتاحة املجال 
للكليــات فــي وضــع تقييم 
الطلبــة ســواء الكترونيا او 
حضوريــا لكن ومع حرصنا 
الشــديد على ضمان ســالمة 
الطــالب وبســبب  ابنائنــا 
تفشي ڤيروس كورونا اتخذ 
القرار من قبل عميدة الكلية 
بحيــث يتــم تطبيــق جميع 
االختبارات النهائية وجعلها 

الكترونية.

«األنباء» تواجدت في إحدى احملاضرات عن بُعد بكلية اآلداب

د.عبداهللا الهاجري خالل إحدى احملاضرات عن بُعد 

الهيئة التدريسية في اجلامعة 
بأقصى ما تتيحه لنا االمكانيات 
املتوافرة، وقــد حرصنا على 
املضــي فــي هذين املســارين 
بشــكل متــوازن يضمن لكل 
مسار االستفادة منه بأقصى 

قدر ممكن.
تطوير أدواتنا

وأشار الى انه ال شك ان هذا 
التوجه دفعنا كذلك الى التعامل 
وتطويــر ادواتنــا (املتاحة)، 
ونقصد هنا حتديدا املنصات 
التعليميــة وبرامج التواصل 
االلكترونــي، من اجل إيصال 
املعلومة واملنهج للطالب بكل 
يســر يتيح له االستفادة من 
كامل املنهج الذي يتم تدريسه 
لــه، الفتا الــى اننا نحمد اهللا 
أننا وحتى هذا املستوى منذ 
بــدء انطالق عمليــة التعليم 
اإللكترونــي عن ُبعــد نحقق 
نتائج مبشرة، خاصة أن جامعة 
الكويــت كانت حريصة دوما 
على تأكيدها املستمر ألبنائنا 
الطــالب أن أولــى أولوياتهــا 
بجانب العملية التعليمية هي 

(أحمد علي) ملشاهدة الڤيديود.عبداهللا الهاجري مع الزميل ثامر السليم  

طالبات لـ «األنباء»: التعليم عن 
ُبعد سهل وإيجابياته كثيرة

استطلعت «األنباء» آراء عدد من طالبات مقرر د.عبداهللا 
الهاجري ملعرفة وجهات نظرهم حول جتربة التعليم عن بُعد، 
وقالت الطالبة سهام ان االختبارات كانت مباشرة واستطعت 
حل جميع األســئلة في الوقت احملدد، مشيرة الى ان ابرز 
إيجابيات التعليم عن بعد هو حضور احملاضرة في أي مكان 
واي وقت وكذلك عدم وجود مواقف السيارات او املخالفات 
التي نتلقاها يوميا على ســياراتنا بسبب الوقوف اخلاطئ 
وكذلك رفض عدد من األساتذة ادخالنا في حال التأخر عن 
احملاضرة بسبب االزدحام املروري الذي قد نواجهه خالل 

الذهاب الى اجلامعة.
وأكدت ان التعليم عن بُعد يشــعر براحة كبيرة وعدم 
وجود ضغط كما كان في السابق من خالل الذهاب الى احلرم 
اجلامعي، الفتة الى اننا نفتقد حقيقة مناقشــة األستاذ في 
احملاضرة وجها لوجه بخالف مناقشته عبر البرنامج وكذلك 
عدم االلتقاء بزميالتي واجلو اجلامعي عموما في ظل الظروف 

الصحية التي منر بها.
من جانبها، قالت الطالبة أطياف اننا نستشعر بالضغط 
الذي ميارس علينا من قبل أعضاء هيئة التدريس كون هذه 
هي التجربة األولى لنا في عملية التعليم عن بعد، مشــيرة 
الى انها تعلمت كيفية ارسال االمييل وارسال الواجبات عبر 

برنامج «مايكروسوفت تيمز» وهذا امر ممتاز وجيد.
وأشــارت الى انه ميكن اســتخدام اجلهاز النقال دون 
احلاجة الى الكمبيوتر خالل احملاضرة والطريقة جدا سهلة، 
الفتة الى ان بعض االختبارات يجب ان نستخدم الالبتوب 

وال ميكن ان نستخدم الهواتف النقالة.

نولي طلبتنا في هذه املرحلة أهمية مضاعفة لعدم تأخرهم في دراساتهم بكل التخصصات
حرصنا على احلفاظ على سالمة وصحة الطالب بأقصى ما تتيحه لنا اإلمكانيات املتوافرة

سعينا إلى التعامل وتطوير أدواتنا من خالل املنصات التعليمية إليصال املعلومة واملنهج بكل يسر
الوضع االستثنائي يفرض علينا التأقلم مع االختيارات املوجودة والبحث عن مزيد من اخليارات

«تدريس التطبيقي»: تخفيض امليزانية 
يؤثر سلبًا على العملية التعليمية

إصابة ٤ موظفات بـ «كورونا»
 بإدارة املوارد البشرية في «التربية»

قال أمني سر رابطة أعضاء 
هيئــة التدريــس للكليــات 
التطبيقيــة د.بدر اخلضري 
إن الرابطة ترفض وبشــدة 
التعليم  تخفيض ميزانيــة 
ملــا يشــكله من خطــر على 
العمليــة التعليمية، خاصة 
في «التطبيقي» التي تتحمل 
العبء األكبر من اســتيعاب 
للطلبة املستجدين خريجي 
الثانوية وما يعادلها. وأضاف 
اخلضــري أن الرابطة كانت 
على تواصل دائم ومســتمر 

مع إدارة الهيئة بخصوص هذا الشأن، وقامت 
إدارة الهيئة مشكورة بدورها وقدمت املبررات 
الالزمــة لصــرف امليزانية مبــا يحافظ على 
متكينهــا من القيــام بدورهــا واحلفاظ على 

سير العملية التعليمية، إال 
أن قرار التخفيض جاء مخيبا 
لآلمال وغير متوقع، موضحا 
أن التخفيض الذي طرأ على 
ميزانية التطبيقي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
جاء من وزارة املالية بنسبة 
٢٠٪ وبناء على قرار مجلس 
الوزراء، ووافقت عليه جلنة 
امليزانيات مبجلس األمة، الفتا 
إلى أنه مرفوض ويؤثر سلبا 
على سير العملية التعليمية 
حيث ستزداد مشكلة الشعب 
املغلقة أمام الطلبة وسيؤخر 
ذلك تخرج كثير من الطلبة والطالبات. وأشار 
إلــى أن «التطبيقــي» لن تكون قــادرة على 
اســتيعاب األعداد املتزايدة من املســتجدين 

الراغبني في االلتحاق بكلياتها ومعاهدها.

عبدالعزيز الفضلي

أوقف ڤيروس كورونا العمل في إدارة 
املوارد البشرية بوزارة التربية بعد اكتشاف 
٤ حــاالت مصابة بالڤيــروس بني موظفي 
اإلدارة. وكشــفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنبــاء» أن يوم اخلميــس املاضي مت 

اكتشاف إصابة موظفة بالڤيروس، مشيرة 
الى انه بعد ذلك مت فحص املخالطني لها في 
اإلدارة وبعد ظهور نتيجة املسحة اتضح 
أن هنــاك أيضــا ثالث موظفــات مصابات 

بالڤيروس نفسه.
وذكرت املصادر أن الوزارة قامت بتعقيم 
اإلدارة بالكامل في الدور السادس ومت إغالقها 

ملدة يومني مقبلني.

د.بدر اخلضري

املفاهيم التحكيمية
التحكيم يعرف بأنه النظام الذي ميكن 
بفضله الفصل وخاصة في النزاعات التجارية 
بني رجال األعمال الذين ال ينحازون لطرف 
غير اآلخر بدال من اللجوء للمحاكم القضائية 
ويعتبر من العمليات الســرية املطلقة، وال 
ينشــر أو يعلن مبحتواها على املأل، ومن 
خصائصه أنه يوفر الوقت لألطراف املعنية 
وتوفير عملية التحكيم مبواعيد اجللسات 
بحيث تناســب احتياجات ووقت لألطراف 
املعنية. وأنواعه ثالثة: التحكيم اإلجباري وغير 
اإلجباري، أي االختياري والتحكيم املختلط، 
وشرط التحكيم هو شرط مسبق قبل نشأة 
النزاع ينص على ما قد ينشأ مستقبال من 

منازعات ويدرج شرط التحكيم عقد بذاته 
ويعتبر التحكيم طريقة ودية من أي طرفني 
حلل أي مشــكلة جتارية بشرط أن يكون 
هذان الطرفان متفقني على قانون أو شرط 
التحكيم واالجراءات الالزمة للبدء بتواصل 
أطــراف النزاع مع اجلهة التي مت اختيارها 
كمحكم فيما بينهم، وذلك من خالل اجراءاتها 
اخلاصة من اختيار احملكم وااللتزام باملتفق 
عليه حلني إصدار احلكم النهائي والذي يكون 

اجباريا على جميع األطراف املتنازعة.

في السالم - تخصص القانون
كلية الدراسات التجارية

مشاركة طالبية

بالرغم من مرور أسبوع على بدء العام الدراسي..
ال توجد كتب دراسية للطلبة

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ«األنباء» انــه بالرغم من مرور 
أســبوع على بدء العام الدراسي 
اجلديد وانتظام االدارات املدرسية 
مبختلــف مراحلها التعليمية في 
الدوام إال ان وزارة التربية حتى 
اآلن لــم تنته مــن طباعة الكتب 
الدراسية والتي من املفترض ان 
توزع علــى املدارس خــالل هذه 
الفترة متهيداً لتســليمها للطلبة 
في اول يوم دراســي فــي الرابع 
من اكتوبــر املقبل، مشــيرًة الى 
انهــا اعتمــدت فقط علــى وضع 
الكتب بنظام الـPDF على موقعها 

االلكتروني .
واوضحــت املصادر ان وزارة 
التربية خاطبت وزارة االعالم يوم 
١٦ من شهر اغسطس املاضي في 
كتاب حصلت «األنباء» على نسخة 
تعلن من خالله عن طرح ممارسة 

«محدودة» بشأن طباعة وتوريد 
كتب مدرسية حلاجة قطاع البحوث 
التربوية واملناهج طبقًا للشروط 
الواردة في  الفنيــة  واملواصفات 

وثائق املمارسة .
وحــددت الــوزارة فــي كتابهــا 
اسماء ١٣ مطبعة مؤهلة ومرشحة 
لطباعة الكتب املدرسية املقررة للعام 

الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١
وبينت املصادر ان الوزارة قامت 
بتوقيع عقد مع بعض املطابع لطباعة 
بعض الكتب وفقاً للميزانية املتوافرة 
لديها، مشــيرًة الــى انها حتى اآلن 
لم تبرم عقودا اخرى لطباعة بقية 
الكتب بسبب عدم وجود الربط املالي 
لطباعة تلك الكتب مؤكدًة استحالة 

توزيع الكتب مع دوام الطلبة.
وأبدت املصادر استياءها الشديد 
من تأخــر الوزارة فــي اجراءات 
طباعة الكتب، معربة عن أســفها 
الشديد لبدء العام الدراسي دون 

كتب متوافرة للطلبة .

أسماء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسية املقررة للعام 
الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما في مستواه فئة (أ)
شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة

شركة مطابع اخلط
الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع

شركة مجموعة الفور فيلمز للطباعة
شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف

مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع
مجموعة النظائر اإلعالمية

أروى العاملية ألعمال الطباعة
شركة املطبعة األملانية للطباعة

دار القبس للصحافة والطباعة والنشر
شركة مطابع املجموعة الدولية

شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر
املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما في مستواه فئة (ب)

مطبعة الدروازة

«التربية» خاطبت «اإلعالم»  ١٦ الشهر املاضي ورشحت ١٣ مطبعة لطباعة الكتب

كلية تكنولوجيا الطيران تكّرم عددًا من أبنائها املتفوقني
آالء خليفة

أقامت كليــة تكنولوجيا 
الطيران حفل تكرمي للطلبة 
املتفوقني دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩، 
واقتصــر احلفل علــى عدد 
قليل من الطلبة ومسؤولي 
التزامــًا بقــرارات  الكليــة 
مجلــس الــوزراء بضرورة 
التباعــد االجتماعــي واحلّد 
من التجمعات الكبيرة ملنع 

انتشار ڤيروس كورونا.
وحضــر احلفــل رئيس 
مجلس أمنــاء الكلية د.عبد 
الرزاق احملمود، وم.مشاري 
علي احملمود عضو مجلس 
األمناء وكوكبــة من الطلبة 
اخلريجني وذويهم ومعلميهم.
وأعــرب د.عبــد الــرزاق 
احملمــود فــي كلمــة بهــذه 
املناسبة عن سعادته بتكرمي 
الطلبــة املتفوقــني، مضيفًا 
بالقول «كان حلما لي يومًا ما 

تكنولوجيــا الطيــران هــي 
الكلية الوحيدة املتخصصة 
في مجال هندســة الطيران 
واملعتمدة من الطيران املدني 
الطيران  بالكويت وســلطة 

العلــوم واملعارف في مجال 
هندســة الطيــران وهــو ما 
يجعلنــا نعقد عليهــم آماًال 
كبيــرة فــي تعزيــز قدرات 
وطننا الكويت في املستقبل

وأشــار إلــى أن الكليــة 
توفر بيئة تعليمية تفاعلية، 
وتعمل على حتقيق أهدافها 
فــي ســبيل تطويــر قدرات 
قيادات وطنية واعدة، تكتسب 
مهارات نوعية تفيد املنظومة 

الوطنية.
وفي ختام احلفل قام د.عبد 
الرزاق احملمود بتوزيع شهادات 
التخــرج علــى اخلريجني ثم 
اُلتقطت لســيادته واملتفوقني 
الصــور التذكاريــة، وهنأهم 
بنجاحهم ومتنــى لهم مزيدا 
من التفــوق والنجاح كل في 
موقعه مــن أجل خدمة وطنه 
ومجتمعه واإلســهام بتطور 
ونهضة دولتنــا العزيزة في 

شتى املجاالت.

األوروبــي، حيــث يحصــل 
اخلريج على رخصة دولية.

بدوره أكد م.مشاري علي 
احملمود عضو مجلس األمناء 
أن الكليــة قدمت خلريجيها 

د. عبد الرزاق احملمود وم.مشاري علي احملمود مع املكرمني

أن أرى كويتيني متخصصني 
في مجال هندســة الطيران 
من كليــات وجامعات داخل 

الكويت».
وأضاف احملمود أن كلية 


