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رواء اجلاراهللا لـ «األنباء»: ١٠ آالف طالب يؤدون اختبارات 
القدرات األكادميية بجامعة الكويت إلكترونيًا ١٠٠٪

األكادميية خالل العام الدراسي، 
وجــرت العادة أن يتم االختبار 
بشكل ورقي، الفتة إلى أنه قبل 
جائحة كورونا كانت هناك جتربة 
إلدخال النظام اإللكتروني على 
اختبــارات القــدرات األكادميية 

وكانت التجربة ناجحة.
وأضافــت: وبعــد جائحــة 
كورونــا أصبحــت هناك حاجة 
ماســة بشــكل اكبــر الن تكون 
االختبــارات الكترونيــة والتي 
ال تقــدم عــن ُبعــد وامنــا تقدم 
بشكل حضوري داخل الفصول 
الدراسية بجامعة الكويت، وقد 
بدأنــا االختبــارات االلكترونية 
باختبــار اللغــة اإلجنليزية ثم 
اللغة العربية ومن ثم الرياضيات 
والكيمياء واآلن جتربتنا مع مادة 

اللغة الفرنسية.
وكشفت اجلاراهللا ان اختبار 
القدرات االكادميية القادم واملزمع 
عقده أيــام ١٤ و٢١ و٢٨ اجلاري 
الكترونية  ســيكون اختبارات 
١٠٠٪ تقدم داخل احلرم اجلامعي 
في مدينة صباح السالم اجلامعية 
مبنطقة الشدادية، الفتة الى انه 
قد تقدم لتلك االختبارات ١٠ آالف 
طالب وطالبــة. وذكرت ان بعد 
عقد كل اختبار قدرات يتم عمل 
دراســة ملعرفة النتائج والتأكد 
مــن مصداقيــة وثبــات نتائج 
االختبارات، الفتة إلى ان خالل 
العامني املاضيــني اصبح هناك 
اختــالف واضح فــي الدرجات، 
متابعة: وميكن ان نعزي أسباب 
هذا االختالف إلى التعليم عن بعد 
في الثانوية العامة، موضحة ان 
الطلبة الذين تلقوا تعليمهم من 
خالل التعليم عن بعد في الصف 
احلادي عشر والصف الثاني عشر 
كانــت نتائجهم متدنية وقدموا 
أداء متدنيا في اختبارات القدرات 
االكادميية مقارنة بنتائج الطلبة 
في األعوام السابقة، الفتة إلى ان 
هذا األمر جاء مصاحبا لتضخم 
نتائج الثانوية العامة، وبالتالي 
فإنهـ  وعلى سبيل املثالـ  الطالب 
الذي كان أداؤه جيد اجدا سابقا 
اصبح أداؤه ممتازا في الثانوية 
العامــة، ولكن تراجع أداؤه إلى 
جيد في اختبار القدرات، الفتة إلى 
ان هذا التباين في األداء يحتاج 
إلى دراسة والى تصحيح مسار، 
مشــددة على ان مكتب التقييم 
والقياس بجامعة الكويت على 
تواصل مستمر مع وزارة التربية، 
وكلنا ثقة بقدرتهم على تصحيح 

تلك األوضاع.
وختامــا، متنــت اجلــاراهللا 
جلميــع الطلبــة املقبلــني على 
اختبار القــدرات االكادميية في 
الشــهر اجلــاري ان يســتعدوا 
بشــكل جيــد الداء االختبارات 
ويستخدموا املوارد املوجودة في 
الصفحة االلكترونية، وهي موارد 
مهمة جدا، وفي حال التحضير 
لها بشكل مناسب سيكون اداؤهم 

جيدا جدا خالل االختبارات.

عشــر فــي الثانويــة العامة او 
مــا يعادلها مــن نظــم التعليم 
والراغبني في االلتحاق بالدراسة 
في جامعة الكويت، مشيرة إلى 
انــه يتم تقــدمي حوالي ٥٠ ألف 
فرصــة اختبار لطلبــة الصف 
الثاني عشــر الختبــار القدرات 

وامنــا شــعروا بالراحــة وأن 
الدرجات عكست املستوى الفعلي 

للتحصيل العلمي.
على صعيد متصــل، ذكرت 
اجلاراهللا ان اختبارات القدرات 
االكادميية تقدم جلميع الطلبة 
مــن خريجــي الصــف الثانــي 

إجراء دراسة ملعرفة مدى تأثير 
التعليــم عن ُبعــد على تضخم 
الدرجات، موضحة ان الدراسة 
أكــدت ان الطلبة لــم يالحظوا 
أي تضخــم فــي الدرجــات كما 
لم يشــعروا بأن هنــاك هضما 
حلقوقهم او انخفاضا بدرجاتهم 

نظام التعليم عن ُبعد، وأصبح 
مساعدا لنظام التعليم احلضوري 
في جامعة الكويت، حيث أصبح 
بإمكان عضو هيئة التدريس ان 
يقدم محاضرته حضوريا ولكن 

يقيم بعض األنشطة عن ُبعد.
وأفادت اجلاراهللا بأنه مت كذلك 

مــا هي عليه اآلن فهم يفضلون 
النظام احلضوري.

وأشــارت اجلــاراهللا إلى أن 
أساتذة جامعة الكويت وطلبتها 
أصبحوا متمكنني بنسبة ١٠٠٪ من 
نظام التعليم عن ُبعد، وأصبح 
هناك تطوير دائم في استخدام 

آالء خليفة

أوضحت مساعد نائب مدير 
جامعة الكويت للتقييم والقياس 
د.رواء اجلــاراهللا، ان جامعــة 
الكويــت قامــت بعمل دراســة 
للتأكد من مدى جودة التعليم عن 
بعد، والذي طرأ كنتيجة حتمية 
جلائحة «كوفيد-١٩»، وقالت إنه 
مت استحداث نظام التعليم عن 
بعد باســتخدام منصة «تيمز»، 
ولضمان التطبيق بالشكل األمثل 
قامت جامعة الكويت ممثلة بقطاع 
نائب مديــر اجلامعة للخدمات 
األكادميية املساندة بتنظيم عدد 
التدريبية  الــدورات  كبير مــن 
لتدريب أعضاء هيئة التدريس 
والهيئــة األكادمييــة املســاندة 
وكذلك الطلبة، وذلك استعدادا 
لبــدء التعليم بشــكل كامل عن 
ُبعد خالل جائحة كورونا خالل 
السنتني املاضيتني إلى ان عادت 
الدراسة حضوريا بشكل تدريجي 

إلى جامعة الكويت. 
وذكرت اجلــاراهللا في حوار 
خــاص لـــ «األنبــاء» ان معظم 
كليــات جامعة الكويــت حاليا 
تعمل بنظام التعليم احلضوري 
املتكامل وباســتثناء عدد قليل 
من الكليات التــي تتبع نظامي 
التعليم احلضوري والتعليم عن 
ُبعد معا، لكن جميع االختبارات 

تقدم بشكل حضوري.
وأفادت اجلار اهللا بأن مكتب 
التقييم والقياس بجامعة الكويت 
قام بإعداد دراسة متكاملة للتأكد 
مــن جــودة التعليم عــن بعد، 
وذلــك من خالل اســتبيان قدم 
ألعضاء هيئة التدريس وللطلبة، 
باإلضافة إلى اإلدارات والعمادات 

ذات الصلة.
وأضافت انــه تبني ان هناك 
مؤشــرات إيجابية مــن ضمنها 
ان معظم الطلبة أقروا بسهولة 
الوصول إلى املنصات وسهولة 
واســتخدام  بــل  اســتخدامها 
التطبيقات املتقدمة منها وأنهم 
قــادرون علــى االســتفادة من 
املنصــات بشــكل يضمــن لهم 
الوصول إلى املعلومات وفهمها 
بشــكل كامل، الفتــة إلى انه مت 
كذلك خالل اســتبيان شــمل ما 
يقارب ٢٠٠٠ طالب من مختلف 
الكليــات موزعــني علــى جميع 
الفئات الدراسية، وذلك للتأكد من 
جودة العملية التعليمية بشكل 
متكامل، وشملت الدراسة التأكد 
من مدى عدالة ونزاهة االختبارات 
ومدى االرتياح لنظامي املراقبة 
الدراســة  والتقييم، وأســفرت 
عــن رضا الطلبة عن أدائهم في 
االختبارات وعن انظمة التقييم 
املتبعة ونظم املراقبة، مشيرة إلى 
ان الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
رأوا انــه ال توجد إشــكالية في 
استخدام نظام التعليم عن بعد 
في حال تعثر الدراسة حضوريا، 
لكن في حال رجوع األوضاع إلى 

مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس كشفت أن االختبارات ستعقد في ١٤ و٢١ و٢٨ اجلاري
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مت إجـراء دراسـة ملعرفة مـدى تأثيـر التعليم عـن ُبعد علـى تضخم الدرجـات وجـودة املخرجاتمعظم الكليـات تعمل حاليـًا بنظام الـدوام احلضوري املتكامـل وعدد قليل يتبـع النظامني
أسـاتذة جامعة الكويـت وطلبتها أصبحوا متمكنني بشـكل كامـل من نظام التعليـم عن ُبعدمكتب التقييم والقياس بجامعة الكويت قام بإعداد دراسة متكاملة للتأكد من جودة التعليم عن ُبعد
تقـدمي نحـو ٥٠ ألف فرصة اختبـار لطلبة الصف الثاني عشـر الختبـار القدرات خالل العام الدراسـيالطلبة أقروا بسـهولة الوصـول إلى املنصات واسـتخدامها والفهم الكامل للمادة الدراسـية

أبرار معرفي لـ «األنباء»: فريق مدرب حلل أي مشكلة تقنية تواجه الطلبة أثناء االختبار
مدة االختبار ساعة كاملة وفي حال انتقال الطالب من جهاز إلى آخر ستكون درجات الطالب محفوظة
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إيقاف تنفيذ األحكام التقاضي في الكويتم
مراحل ودرجات التقاضي  في محاكم الكويت متعددة، 
وعليهــا درجــات قضائية مختلفــة وعلى تخصصات 
قضائية متنوعة، وكل ذلك ألجل حتقيق فرص العدالة 
واملساواة  بني املتنازعني في مختلف أنواع اخلصومات 
القضائيــة التي ترد الى احملاكم. وقد كانت قدميا  أمور 
التقاضي وتقدمي الشكاوى بني املتخاصمني كلها بالكامل 
تقع على عاتق القاضي الذي يتم اختياره حلكمته وخبرته 
وحنكتــه في مجال فقه املعامالت،  ولكن لم يكن هناك 
نظام متكامل يتم من خالله إصدار أحكام دقيقة وتتم 

مراجعتها من قبل درجات مختلفة من التقاضي، حيث 
ال يكون وراء هذه األحكام الســابقة تدقيق ومحاسبة 
لهــذا القاضي، بينما اآلن هناك اكثر من محاكمة، حتت 
قوانني وانظمة، فالتقاضي كلما كان دقيقا، يعطي احلق 
حقــه ويحل العدل واملســاواة واألمن لهذه البالد،  وقد 
تقدمــت دولتنا في مجال تنظيــم القضاء تقدما كبيرا 

يتسم بالعدالة واإلنصاف بني أفراد املجتمع.
الطالب: ضاري بدر القحطاني
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون

إيقاف تنفيذ األحكام يكون في حاالت تتعلق بحق 
شــخص ألجل استدراك مســألة من نظره رغم صدور 
احلكم ضده، والقضاء يكون امام مســألة التوازن بني 
تنفيــذ احلكم وتوقيف احلكم ألجل شــخص مقدما ما 

يثبت مصلحته.
والطعن غير العادي هو حاالت التماس النظر والتمييز 
(الطعون غير العادية). وهناك شروط لوقف التنفيذ 
القضائي إذ يشــترط وضع شــروط وقت تنفيذ حكم 
قضائي، وهو أمر جوازي بالنسبة لكل قاض، حيث ان 

الشــروط قد تكون مبطلق احلرية اما قد توافق طلب 
التنفيذ او متتنع عن ذلك.

ومن شروط طلب وقف التنفيذ: ان يتم طلب وقف 
التنفيذ قد طلب من خــالل صحيفة الطعن، باإلضافة 
الــى ان يكون جواز الطعن قد نص على حكم النقض، 

والعديد من الطلبات املتعلقة بطلب وقف التنفيذ.

الطالب: سليمان جنيب املطوع
- التطبيقي - (التجاري) - قانون

ملشاهدة الڤيديو

أكدت رئيسة قسم القياس بجامعة الكويت 
م.أبرار معرفي انه كانت هناك محاوالت سابقة 
لعقد اختبارات القــدرات االكادميية الكترونيا 
بجامعــة الكويــت وكانت فــي اختبــار اللغة 
اإلجنليزية، مشيرة إلى انه في عام ٢٠٢٠ بسبب 
جائحــة كورونا كان البد مــن إيجاد حل بديل 

الستمرار العملية التعليمية.
وقالــت في تصريح لـ «األنبــاء»: قررنا ان 
يتم عقد االختبــارات الكترونيا، وبدأنا مبادة 
اللغة اإلجنليزية فقط لعدد محدود جدا وملدة 
١٠ أيــام، وبعد جناح التجربــة اضفنا اختبار 
اللغة العربية ومن ثم ضفنا اختبار الرياضيات 

كتجربة وجنحت التجربة بشكل ممتاز.
وكشــفت معرفــي ان بعد جنــاح التجارب 
ســتجرى اختبارات القدرات االكادميية املزمع 
عقدهــا بجامعة الكويت خالل الشــهر اجلاري 

الكترونيا بنسبة ١٠٠٪.
وأوضحت ان هناك اختبارا جتريبيا للطلبة 
على املوقع االلكتروني ميكنهم االستفادة منه 
بعد تســجيلهم على املوقع للتعرف على شكل 

االختبار وطريقة األسئلة.
وفــي حال واجه الطلبة أي مشــاكل تقنية 
خــالل أداء االختبار، قالت معرفي: هناك فريق 
كامل مدرب ومؤهل حلل أي مشكلة تقنية تواجه 

الطلبة اثناء أداء االختبار، وفي حال عجز الفريق 
عن حل املشكلة ألي سبب كان فالفريق مستعد 
باختبــار ورقــي، ولن يؤثر علــى الطالب بأي 
حــال من األحوال مع االحتفــاظ بوقت الطالب 
في االختبار، موضحة ان مدة االختبار ســاعة 
كاملة، وكذلك في حال انتقال الطالب من جهاز 
إلى جهاز آخر ستكون درجات الطالب محفوظة.

وأفــادت معرفــي بأن مميــزات أداء اختبار 
القدرات االكادميية الكترونيا ان النتيجة تظهر 
بشــكل فوري للطالب، كمــا انها تضمن جودة 
ونزاهة االختبار واحلفــاظ كذلك على العدالة 

في نتائج الطلبة.


