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التسجيل اإللگتروني  الختبارات القدرات األگادميية
4 يونيو 2016

يعلن مرگز التقييم والقياس أنه سيتاح للطلبة التسجيل اإللگتروني الختبارات 
2016 وذلك اعتبارا من يوم  4 يونيو  القدرات األگادميية التي ستعقد يوم السبت 

اجلمعة املوافق 2016/4/22 حتى نهاية يوم اجلمعة املوافق 2016/5/13.
فعلى جميع طلبة الثانوية الراغبني في تقدمي اختبارات القدرات األگادميية من 

الصفني احلادي عشر والثاني عشر التسجيل من خالل الصفحة
http://portal.ku.edu.kw/placement باتباع اخلطوات التالية: 

1- إدخال بيانات التسجيل وحتميل الصورة الشخصية احلديثة.
.)K-net( لكل اختبار بواسطة بطاقة السحب اآللي ).2- دفع الرسوم )5 د.ك

3- طباعة بطاقة دخول االختبار وتظهر عليها الصورة الشخصية.
مالحظــــات هــامـــة:

إل��ى قسم اللغة  - س��وف يتاح لطلبة الثانوية والطلبة املستمرين باجلامعة وال��راغ��ب��ني بالتحويل 
الفرنسية التسجيل اإللكتروني الختبار اللغة الفرنسية خالل الفترة 17-18 مايو 2016 علما بأن 

اختبار اللغة الفرنسية سيعقد في متام الساعة الثانية ظهر يوم السبت املوافق 2016/6/4. 
- تسجيل جميع الطالب لالختبارات والتعديالت عليها سيتم من خالل نظام التسجيل االلكتروني فقط.

- سيت��م التسجي��ل اإللكترون���ي املتأخ��ر أو مبساع���دة م��رك����ز التقيي���م والق���ياس خالل يومي األحد 
15-16مايو 2016 )نهاية الدوام الرسمي ليوم اإلثنني( فقط وبرسوم مضاعفة. 

- أداء الطالب الختبارات القدرات ال يعني إمكانية قبوله باجلامعة.

لالستفسار : 24987665 - 24987696 - 24987922 - 24985095 
e-mail: cem@ku.edu.kw           http://cem.ku.edu.kw

twitter @cemvpaa 

جـامــعــة الگــويـــت
م�گتب نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية 

 مرگز التقييم والقياس

وزارة التجارة وال�صناعة

إعالن للمستفيدين 
من نظام البطاقة التموينية

تعلن وزارة التجارة وال�صناعة لل�صادة امل�صتفيدين من 

نظام التموين باأنه �صيتم وقف �صرف املواد التموينية 

يوم االحد املوافق 2016/05/01 على اأن يعاود ال�صرف 

ي�������وم االثن�������ن املواف�������ق 2016/05/02 وذل�������ك يف فروع 

التموين التابعة ملركز الفيحاء وهي:

 - العديلي��ة - الريم��وك  النزه��ة -  الفيح���اء - 

اخل�ال�دي��ة - قرط�ب���ة - كي�ف��ان - ال�ش��ام�ي�ة - 

ال�شويخ - غرناطة.

وبناء عليه يرجى التعاون مع موظفي الوزارة وم�صوؤويل 

الف�������روع التمويني�������ة وذل�������ك الإجن�������اح نظ�������ام التموين 

اجلديد.

العيسى شهد حفل ختام دوري كرة القدم لألندية املدرسية املسائية

اتفاقية تعاون بني »التربية« و»الرياضة« في مختلف األلعاب
عبدالعزيز الفضلي

ش���دد وزي���ر التربي���ة 
ووزير التعليم العالي د.بدر 

العيسى على دعمه الالمحدود 
ورعايته الكاملة لكل األنشطة 
الطالبية املختلفة إلعداد جيل 
من أبنائنا الطالب املبدعني 

واملميزين لتمثيل الكويت في 
محافلها ومنتخباتها الدولية، 
مشيرا الى ان املرحلة املقبلة 
ستشهد ترجمة هذا االهتمام 
بإبرام اتفاقية رياضية بني 
وزارة التربية والهيئة العامة 
للرياضة تشمل كل األلعاب 
الفردية واجلماعية. جاء ذلك 
خالل رعايته وحضوره حفل 
ختام بطولة دوري سداسيات 
كرة القدم لألندية املدرسية 
املسائية في نسختها األولى 
أمس بحضور وكيل وزارة 
التربية د.هيثم االثري ونائب 
املدير الع���ام للهيئة العامة 
لش���ؤون الرياضة د.حمود 
فليطح والوكيل املس���اعد 
للش���ؤون اإلدارية واملالية 
يوس���ف النج���ار والوكيل 
املس���اعد للتنمية التربوية 
واألنشطة مدير عام األندية 
املدرس���ية املسائية فيصل 
املقصي���د وقي���ادات وزارة 
العامة  التربي���ة والهيئ���ة 
للرياضة وجميع رؤس���اء 
األندية املدرس���ية املسائية 
بنني. وأثنى العيس���ى على 
اجله���ود والتعاون والدعم 
العامة  املس���تمر للهيئ���ة 
للرياض���ة لكل االنش���طة 

الرياضية في املدارس.
واختتمت البطولة بفوز 
فريق نادي اجلهراء املدرسي 
املسائي 2 بنني بأربعة أهداف 
مقابل صف���ر لفريق نادي 
الفروانية املدرسي املسائي 
2 بنني. من جهته، اشاد د. 
هيثم االثري بالتعاون املثمر 
التربية والهيئة  بني وزارة 
العام���ة للرياض���ة، مؤكدا 
استمرار دعمه في املستقبل 
ب���دوري وزارة  لالهتم���ام 
القدم ليكون  التربية لكرة 

نواة لتخريج ابطال في كرة 
القدم لتأهيلهم للمشاركة في 

منتخب الكويت.
من جانبه، اكد د. حمود 
فليط���ح على دع���م الهيئة 
وتكثيف جهودها لكل أنشطة 
التربي���ة لتحقي���ق  وزارة 
أهدافنا األساسية التي نسعى 
ابنائنا  اليها لصقل مواهب 
أنديتنا  الطالب الس���تفادة 
الرياضية من املميزين منهم 
لتأهيلهم للمشاركة باملنتخب 

الكويتي. 
الوكيل  فيم���ا أوض���ح 
املساعد للتنمية واألنشطة 
فيص���ل املقصي���د ان هذه 
البطولة تنظم للمرة األولى 
هذا العام من خالل حرصنا 
على استحداث انشطة جاذبة 
ألبنائنا الطالب لتطوير العمل 
باالندية املدرسية املسائية، 
مبينا ان هذه البطولة بدأت 
في نوفمبر 2015 م واختنمت 
اليوم 26 ابريل 2016 م وشارك 
فيه���ا 100 طالب ميثلون 10 
أندية مسائية،  فرق من 10 
واقيمت التصفيات على مدار 

22 مباراة.
ووجه املقصيد الش���كر 
الى الهيئة العامة للرياضة 
لتعاونها املستمر مع قطاع 
التنمية التربوية واألنشطة 
ب���وزارة التربي���ة وهو ما 
الش���راكة املجتمعية  يؤكد 
الت���ي نطمح  واحلقيقي���ة 
ونسعى لتحقيقها، وأضاف 
انه في العام املقبل س���يتم 
وضع استراتيجية رياضية 
على نطاق واسع بالتعاون 
مع الهيئة تشمل كل األلعاب 
الرياضية فردية او جماعية 
على مستوى جميع املناطق 

التعليمية.

د. بدر العيسى وفاطمة الكندري مع االطفال خالل احلفل

خالل حضوره احلفل اخلتامي املوسيقي ملرحلة رياض األطفال

العيسى: تقرير حريق »الشدادية« لم يصلني بعد

من جانبها قالت مدير عام 
منطقة العاصمة التعليمية 
بدرية اخلال���دي ان مرحلة 
رياض األطفال متثل مكانة 
مهم���ة تربوية في الس���لم 
التعليم���ي، ألنه���ا تعتبر 
القوي والقاعدة  األس���اس 
جلمي���ع املراحل التعليمية 
وتسهل العملية التعليمية، 
الس���نوات األولى  وخاصة 
في احللقة األولى للتعليم 
األساسي، فهي تعتبر مرحلة 

متهي���د لها وجس���ر قوي 
إليص���ال الطفل م���ن عامله 
احملدود في بيت���ه إلى جو 
املدرسة االبتدائية مبا فيها من 
موضوعات دراسية وبرامج 

وعالقات اجتماعية.
واضاف���ت اخلال���دي أن 
مرحل���ة ري���اض األطفال 
مرحل���ة تربوية وتعليمية 
مستقلة لها كيانها وال تقل 
اهمي���ة عن باق���ي املراحل 
التعليمي���ة األخ���رى ولها 
أهداف تربوية شاملة وتلبي 
حاجات االطف���ال املختلفة 
وتنميه���م تنمية ش���املة 
عقلية واجتماعية ولغوية 
وجس���مية ودينية بطرق 
تربوية مشوقة، موضحة ان 
في الروض���ة تنمو مفاهيم 
الطفل ليكتس���ب اخلبرات 
األولية وتث���ري حصيلته 
اللغوي���ة وتنم���ي قدراته 
العقلية وتهذب س���لوكهم 
وحتدد مالمح شخصيتهم 
السليمة ويتم الكشف عن 
قدرات االطفال واستعداداتهم 
ومواهبهم وميولهم، ولهذا 
التربية أهمية  تولي وزارة 
خاص���ة له���ذه املرحلة من 
أجل تعزيز التنمية الشاملة 
للطفل في النواحي العقلية 

واحلركية. 

التعليمية، معربا عن بالغ 
ش���كره ملنطق���ة العاصمة 
التعليمية ومعلمات رياض 
االطفال عل���ى هذه اجلهود 
التي تبذل ملصلحة  الطيبة 

ابنائنا االطفال. 
أن  الى  العيس���ى  ولفت 
العم���ل م���ازال قائما على 
جامعة الشدادية، وأنه لم يتم 
استالم تقرير إدارة اإلطفاء 
بخصوص احلريق الذي وقع 

في احد املباني مؤخرا.

عبدالعزيز الفضلي 

أكد وزير التربية ووزير 
ب���در  العال���ي د  التعلي���م 
العيسى على اهمية مرحلة 
رياض االطفال في العملية 
التعليمية، الس���يما وانها 
اخلطوة االولى التي يخطوها 
الطفل في السلم التعليمي، 
مش���يرا ال���ى ان ال���وزارة 
حريص���ة على توفير اجلو 
التعليمي املناسب البنائنا 
االطفال م���ن خالل هيئاتنا 
التعليمية واالدارية املتميزة 

العاملة في هذه املرحلة.
جاء ذلك في تصريح ادلى 
به العيسى للصحافيني خالل 
حضوره احلف���ل اخلتامي 
املوس���يقي ملرحلة رياض 
اقيم صباح  االطفال والذي 
امس بروضة فهد بورسلي 
الوكيل املس���اعد  بحضور 
للتعليم العام فاطمة الكندري 
والوكيل املساعد لالنشطة 
فيصل املقصي���د وعدد من 

القيادات التربوية.
واضاف العيسى ان ما قدمه 
البراعم من نشاط موسيقي 
رائع يؤكد ان الكويت الزالت 
عروس اخلليج، مشيرا الى 
ان االنش���طة املوس���يقية 
والرياضية مكملة للعملية 

احلمود: الشباب هم الدعامة األساسية للنهوض باألوطان

محافظة الفروانية نظمت ملتقى
الشباب األول مبشاركة مجتمعية واسعة

الشيخ فيصل احلمود متوسطا املشاركني في امللتقى الشبابي األول

أكد محافظ الفروانية الش����يخ فيصل 
احلمود أن الشباب هم الدعامة األساسية 
في بناء املجتمع����ات والنهوض بالدول، 
واملس����تقبل الواعد واألمل املنشود، نحو 
االهتمام بهم، ومنحهم الثقة واملسؤولية 
الكاملة، ورعايتهم لتحفيز الطاقات الكامنة 
لديهم، من خالل تبني إبداعاتهم اخلالقة 
ودعمهم وتطويرهم، وتأسيسهم لقيادة 

مشاريع الدولة التنموية.
وش����دد احلمود خالل ترؤسه ملتقى 
الش����باب األول ال����ذي أقامت����ه احملافظة 
بالتع����اون م����ع الهيئة العامة للش����باب 
والذي تضمن قيام حلقات نقاش����ية مع 
مجموع����ة كبيرة من الش����باب الكويتي 
مبختلف الفئات، على أهمية انعقاد هذه 
احللقات، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
باالهتمام بفئة الش����باب، تلك الفئة التي 
تعد هي األغلبية بني فئات املجتمع واألداة 
الفاعلة في التنمية والتطوير من خالل ما 
ميتلكونه من قدرات جعلتهم جزءا مهما 
في مس����يرة التنمية. وأشار إلى ضرورة 
التكامل بني مؤسسات الدولة خلدمة الشباب 
واستيعاب متطلباتهم ومساعدتهم على 
حتقي����ق طموحاتهم، مؤك����دا على دعم 
احملافظة لكل ما يحتاجه الشباب وتبني 
أفكارهم وإبداعاتهم في شتى املجاالت، مبا 
يضمن تلبية تلك االحتياجات ويجعلها 
موضوع التنفيذ، داعيا الش����باب إلى أن 
يكونوا قادرين على حتمل املسؤولية، وان 
يكونوا جزءا فعاال في وطنهم، متمنيا لهم 

التوفيق والسداد.

األنشطة املوسيقية 
والرياضية

مكملة للعملية 
التعليمية

ختام املوسم التربوي والثقافي
الـ  22 في »األحمدي التعليمية«

 الشيخ فواز اخلالد ووليد العومي خالل افتتاح فعاليات حفل اخلتام

عبدالعزيز الفضلي 
 

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
ان السالمة االجتماعية والنفسية ركيزة 
تربوية تس���هم بشكل فاعل في دعم القيم 
االيجابية لدى الطلبة والطالبات وتعكس 
الرس���الة التربوي���ة القومية للمدرس���ة 
كمؤسسة مؤثرة في محيطها االقليمي، معربا 
عن اعتزازه مبستوى األداء التعليمي في 
احملافظة، متطلعا الى املزيد من املشاركات 
احمللية واالقليمية واألنشطة واملبادرات 
التربوية واملجتمعية التي تقوم بها منطقة 
األحمدي التعليمية طوال العام الدراسي، 
ما يدعم ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة 

والطالبات.
جاء ذلك خالل حضوره ورعايته أمس، 
حفل ختام املوسم الثقافي التربوي الثاني 
والعش���رين ملراقبة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية بإدارة االنشطة التربوية مبنطقة 
األحمدي التعليمية والذي اقيم على مسرح 
روضة املنق���ف، حتت ش���عار »مهنيون 
يصنعون وطن«، وأوبريت »س���يلفي مع 

أبناء وطني« الذي قدمه مجموعة من طلبة 
وطالبات مدارس منطقة األحمدي التعليمية، 
وذلك بحضور مدير عام املنطقة التعليمية 
وليد العومي، ومدير عام مديرية امن محافظة 
األحمدي باالنابة العميد عبداهلل املال ومختار 
منطقة املنق���ف منصور الهاجري، ومدير 
ادارة االنش���طة التربوية د.ماجد العلي، 
وعدد من مس���ؤولي ومنتسبي احملافظة 

واملنطقة التعليمية.
 وأكد اخلالد ان األوبريت الذي اختتم 
به املوسم الثقافي هذا العام يعكس العديد 
من القيم االيجابية التي يتحلى بها أبناء 
وبنات كويتنا احلبيبة وفي مقدمتها العمل 
التطوعي والرغبة ف���ي التفوق واالبداع، 
موجها الشكر الى مدير عام املنطقة وكل 
منتسبي ادارة االنشطة التربوية، جلهودهم 
املتميزة طوال العام الدراسي والتي أسهمت 
بش���كل فاعل في جتس���يد أهمية الصحة 
والسالمة االجتماعية والنفسية كركيزة 
تربوية وتعزيز احلصيلة الثقافية لدى طلبة 
وطالبات املراحل التعليمية املختلفة، وتنمية 

مواهبهم وقدراتهم وصقل شخصياتهم.

د. هيثم االثري متسلما الدليل من نوير الدوسري

األثري تسلمه من نوير الدوسري

اعتماد »دليل الطالب الختبارات القدرات األكادميية مبادة الكيمياء« 

املكتبات حسب االجراءات 
وامكانية توزيعه على جميع 

املدارس.
بدورها، أبدت املوجه العام 
ملادة العلوم فاطمة بوعركي 
سعادتها بإصدار هذا الدليل 
القيم الذي احتوى على كل ما 
يحتاجه الطالب من معلومات 
ومواد تس���اعده في تقدمي 

اختبار الق���درات للجامعة، 
شاكرة مؤلفته االستاذة نوير 
الدوس���ري على مجهودها 
الكبير في جتميع هذه املادة 
القيمة وطباعة الكتاب على 
حسابها اخلاص لتقدميه الى 

ابنائها الطلبة.
من جانبه���ا، اوضحت 
مؤلفة الكتاب نوير الدوسري 
لوكيل الوزارة د.هيثم االثرى 
انها قامت بهذا العمل بعد ان 
اطلعت على شكاوى الطالبات 
من صعوبة اجتياز اختبار 
الكيمياء،  القدرات في مادة 
ما يؤثر سلبا على نتائجهن 
في الثانوية العامة مبوجب 
حساب املعدل املكافئ، وهو ما 
قد يحرمهن من دخول بعض 

الكليات في اجلامعة. 
انه مت جتميع  وأضافت 
مواد الدليل من عدة مراجع 
داخل وخارج الكويت بتكلفة 
ذاتية وبدع���م معنوي من 
التربية،  مس���ؤولي وزارة 
مقدمة الشكر لوكيل الوزارة 
على حسن استقباله وحفاوته 
واعطاء توجيهاته بتوزيع 
الكتاب على طلبة الثانوية 
ف���ي جميع مدارس  العامة 

الكويت.

اخلبرة وتفرغه للتدريس 
مع احتفاظ���ه باالمتيازات 
املالية التي تغنيه عن العمل 

االداري.
االث���ري اعجابه  وأبدى 
بكتاب دلي���ل الطالب الذي 
ألفته املديرة املساعدة نوير 
الدوسري، وأعطى توجيهاته 
للمختصني باعتماده في ادارة 

عبدالعزيز الفضلي 

اس���تقبل وكي���ل وزارة 
التربية د.هيثم االثري وفدا 
تربويا ضم كال من املوجه 
العام مل���ادة العلوم فاطمة 
بوعركي واملديرة املساعدة 
أنيس���ة بنت  ف���ي ثانوية 
خبيب املشتركة بنات نوير 
الدوسري، حيث قدما نسخة 
من كت���اب »دلي���ل الطالب 
الختبارات القدرات االكادميية 
في مادة الكيمياء« الذي أعدته 

الدوسري.
وقال االثري في تصريح 
التربية  صحافي: ان وزارة 
املبدعني من معلميها  تدعم 
الذي���ن ميثل���ون ال���وزارة 
وتشجعهم على االبداع في 
ايص���ال املعلوم���ة للطلبة 
الدراسة،  وتشجيعهم على 
مش���يرا الى انه يؤيد فكرة 
دعم املعلم وتعديل امتيازاته 
واالحتفاظ به في امليدان بدال 
من انتقاله الى العمل االداري 

كمدير او مدير مساعد.
واستش���هد باجلامعات 
الت���ي تعتمد على  العاملية 
حديثي التخرج في ادارتها 
وحتتفظ باملعلم املبدع ذي 


