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جانب من الطلبة املشاركني في مشروع ترجمة مايكروسوفت

د.طاهر الصحاف ود.أحمد املنيس ود.منصور جراغ خالل جولة في املعرض

د.بدر اليعقوب مع احدى عضوات وفد الكونغرس

تكريم الطلبة المشاركين
في مشروع ترجمة »مايكروسوفت«

احتفل مكتب االستش���ارات والتدريب بكلية 
العلوم بجامعة الكوي���ت بتكرمي كوكبة متميزة 
من طلبة قسم احلاسوب من كلية العلوم وكلية 
الهندسة والبترول والبالغ عددهم 20 طالبا وطالبة، 
مبناسبة االنتهاء من مش���روع ترجمة محتوى 
برنامج مايكروسوفت لتطوير البرمجيات نسخة 
2010، والذي أقيم خالل الفترة من شهر فبراير إلى 
يونيو 2010، وحضر هذا التكرمي كل من مدير مكتب 
االستشارات والتدريب د.حيدر بهبهاني، واملشرف 
العام على املشروع د.ثاليا الفوزان � قسم احلاسوب 
� كلية العلوم، ومدير مكتب مايكروسوفت �� فرع 
الكويت م.إيهاب مصطفى، وأشرف على املشروع 

جالل حسن وعمرو خطاب.
ورحب مدير مكتب االستشارات والتدريب د.حيدر 
بهبهاني بالطلبة املشاركني في املشروع، والعاملني 
بشركة مايكروسوفت، مقدما خالص شكره وتقديره 
جلميع العاملني بشركة مايكروسوفت لتعاونهم 

الرائع واملثمر خالل فترة اجناز املشروع.

وذكر د.بهبهاني أنه مت التنس���يق مع شركة 
مايكروس���وفت � فرع الكوي���ت بهدف اجناز هذا 
املش���روع، مؤكدا عل���ى ضرورة دع���م الهيئات 

االقتصادية والتجارية لألنشطة األكادميية.
ومن جانبه أعرب م.إيهاب مصطفى من شركة 
مايكروسوفت عن سعادته الغامرة بتكرمي هؤالء 
الطلبة ملا حققوه من جناح باهر، على الرغم من 
املنافسة ما بني جامعة الكويت وجامعة مجلس 
التعاون اخلليجي G.C.C، مش���يرا إلى أن اجناز 
املشروع يعد استثمارا صحيحا بقطاعات الدولة 

املختلفة.
فيما بني املش���رف العام على املشروع د.ثاليا 
الفوزان أن ش���ركة مايكروسوفت قامت باختيار 
جامعة الكويت لثقتها مبستوى اجلامعة وطلبتها، 
مشيرا الى ان الطلبة املشاركني في املشروع قاموا 
بترجم���ة ما يزيد على امللي���ون ونصف املليون 
كلمة من دليل املستخدم ملنتج مهم من منتجات 

مايكروسوفت.

الصحاف: الدراسة الجامعية مرحلة جديدة في عمر الطلبة 
وتحدد مسارهم في مستقبلهم الوظيفي لسنوات طويلة

حتت رعاي���ة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامعة د.موضي احلمود، 
وبحضور نائب مدير اجلامعة 
للخدمات األكادميية املس���اندة 
د.أحم���د املني���س وعميد كلية 
الهندس���ة والبترول في جامعة 
الكويت د.طاهر الصحاف والعميد 
املساعد للشؤون الطالبية بالكلية 
د.منصور جراغ، افتتحت كلية 
الهندس���ة والبترول في جامعة 
الكويت مع���رض القبول الرابع 
عشر، وذلك مبشاركة 31 جهة من 
الهندسة وخارجها،  داخل كلية 
حيث يهدف املعرض الذي يستمر 
إلى تعريف  حتى 30 اجل���اري 
طلبة السنة النهائية من املرحلة 
الثانوية في التخصص العلمي 
واألدبي بالكليات والتخصصات 
العلمي���ة في جامعة  والبرامج 

الكويت.
وقد أعرب عميد كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت د.طاهر 
الصحاف عن تشرف كلية الهندسة 
والبترول بافتتاح معرض القبول 
الرابع عشر والذي تقيمه الكلية 
بالتعاون مع كلي���ات اجلامعة 
املختلفة لع���رض التخصصات 

املتميزي���ن من طلب���ة الثانوية 
بالدراس���ة  العام���ة وتعريفهم 
اجلامعية والتخصصات املختلفة 
ليتمكنوا من حتديد التخصص 
ال���ذي يرغب���ون فيه ع���ن علم 
ودراية، مبينا ان هذا األمر مهم 
فالطالب عند حتديده لتخصصه 
املتوافق مع ميوله وقدراته فإن 
هناك فرصة كبيرة وضمان كبير 

لنجاحه في حياته اجلامعية.

املتنوعة واملتوافرة في جامعة 
الكويت، مبينا أن املعرض يقام 
الستقبال طلبة املرحلة الثانوية 
لتعريفه���م باجلامع���ة بصورة 
عام���ة وبالتخصصات املختلفة 
في الكليات املتوافرة في جامعة 
الكوي���ت وباألخص ف���ي كلية 

الهندسة والبترول.
وأض���اف ان م���ن املهم���ات 
األساسية في اجلامعة استقطاب 

وأكد د.الصحاف أن الدراسة 
اجلامعية تعتبر مرحلة جديدة 
في عمر الطالب والطالبة وحتدد 
مساره في مس���تقبله الوظيفي 
لسنوات طويلة، موضحا أن حسن 
االختيار القائم على الدراية والعلم 
مهم جدا ومعرفة الطالب بطريقة 
التكيف بالدراس���ة في اجلامعة 
والتكيف م���ع احلياة اجلامعية 
مهم جدا لكي يتخطى الدراس���ة 

اجلامعية بنجاح وتفوق.
وبدوره أكد نائب مدير اجلامعة 
للخدمات األكادميية املس���اندة 
د.أحمد املنيس أن هذا املعرض 
يعد فرصة إلبراز أنشطة اجلامعة 
وجهود اإلدارات املعنية والكليات 
واألقس���ام وللتعرف أيضا على 
املجهود الذي تقوم به اجلامعة 
من أنشطة في سبيل خدمة الطلبة 
وفي سبيل خدمة أعضاء هيئة 

التدريس.
وق���ال املني���س »اس���تفدت 
شخصيا بش���كل كبير من هذا 
احلض���ور الطيب وم���ن خالل 
املشاركات املوجودة من اإلدارات 

املختلفة ومن األقسام«.
ومن جانب���ه ذكر د.منصور 
جراغ أن هذه السنة هي الرابعة 
عشرة على التوالي ملعرض القبول 
والتي تشارك به جهات من داخل 
وخارج كلية الهندسة لتعريف 
الثانوي���ة بالتخصصات  طلبة 
املختلفة، مقدما شكره للجهات 
املشاركة والتي من شأن اهتمامها 
وتشجيعها لألنشطة الطالبية 
النه���وض واالرتق���اء بالعملية 
التربوي���ة والتعليمي���ة ف���ي 

الكويت.

»الهندسة« تفتتح معرض القبول الرابع عشر بمشاركة 31 جهة لتعريف طلبة الثانوية بالتخصصات الجامعية المختلفة

»الحقوق« استضافت وفدًا من الكونغرس 
LFP ضمن برنامج الزمالة في القانون

 Legislative Fellowship Program« ضمن برنامج الزمالة في القانون
LFP -«، قامت كلية احلقوق ممثلة بعميدها د.بدر اليعقوب باستضافة 
وفد يتكون من االعضاء السابقني في الكونغرس االميركي ومن اعضاء 

في منظمة Legacy International األميركية.
وتكون الوفد االميركي من س����كوت كل����وغ، الري الروكو، جهاد 
صالح ويليام����ز من الكونغرس، وماري هيلم����ج وأتيفا ليفيت من 

.Legacy International منظمة
وق����ام عميد الكلية بتنظيم مائدة مس����تديرة ضم����ت العديد من 
اساتذة الكلية، وقد مت خالل اللقاء مناقشة اجلوانب املتعددة للمشهد 
القانوني في الكويت من املنظورين الدستوري والدولي، وقد شارك 
في النقاش كل من د.محمد املقاطع من قس����م القانون العام، د.رشيد 
العنزي ود.عيسى العنزي ود.ندى الدعيج من قسم القانون الدولي، 
اضافة الى د.مشاعل الهاجري منس����قة الزيارة والدكتورة في قسم 

القانون اخلاص.
وصرح عميد الكلية د.بدر اليعقوب بأن هذه الزيارة تأتي ضمن 
اط����ار التبادل املقرر في برنامج الزمالة في القانون، واملمول من قبل 
 Legacy International وزارة اخلارجية االميركية بإش����راف منظم����ة
االميركية، التي يوجد مقرها في مدينة Bedford في والية فرجينيا، 
وه����و البرنامج الذي يقوم على متويل منح الزمالة املهنية لعدد من 
املهنيني الواعدين في كل من الكويت وسلطنة عمان، بحيث يتم تشغيل 
كل منه����م ضمن الطاقم القانوني الحد اعضاء الكونغرس االميركي، 
مما يزودهم بفرص اس����تثنائية للتعرف عن قرب على آليات العمل 
التشريعي في الواليات املتحدة االميركية، وعلى ابرز الالعبني فيه.

الهاجري يحصد الجائزة الثالثة ألفضل 
بحث في العلوم والتكنولوجيا

حص����ل الباح����ث الكويت����ي 
الهاجري على اجلائزة  د.صالح 
الثالثة ألفضل بح����ث مقدم في 
حلقة املدرس����ة العربية للعلوم 
والتكنولوجي����ا لع����ام 2010م. 
حلقة املدرسة لهذا العام أقيمت 
الكوي����ت للتقدم  في مؤسس����ة 
العلمي وكانت في مجال »اآلفاق 
اجلديدة في علوم وتكنولوجيا 
املواد«. وق����د كان البحث املقدم 
من د.الهاج����ري بعنوان »تطور 
التجانس ف����ي التركيب الداخلي 
لسبائك األلومنيوم أثناء التصنيع 

بطرق التشويه الدائم الكبير«
 The Evolution of Homogeneity 
 during Processing of Aluminum
 Alloys by Severe Plastic

Deformation
وشارك في احللقة العديد من 
الباحثني من الكويت ودول مجلس 
التعاون ومصر وسورية ولبنان 

وأملانيا والهند وكندا وپولندا. 
وعبر د.الهاجري عن فرحته 
واعتزازه به����ذه اجلائزة كونها 
أول جائزة يحصل عليها في أول 
مؤمتر يشارك فيه بعد حصوله 
على ش����هادة الكتوراه في مايو 
املاضي. وقال د.الهاجري أنه يهدي 
هذه اجلائزة إل����ى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

د.صالح الهاجري

الداعم الرئيسي للعلم والعلماء في 
وطننا العزيز الكويت، متمنيا أن 
تكون هذه اجلائزة دافعا ملزيد من 
األبحاث في مجال املواد الدقيقة 
»Nano Materials« وهو املجال الذي 
يشهد ثورة كبيرة على املستوى 

العاملي. 
يذكر أن د.صالح الهاجري هو 
أستاذ مساعد في قسم ميكانيكا 
اإلنت����اج ف����ي كلية الدراس����ات 
العامة  الهيئة  التكنولوجية في 
للتعليم التطبيقي والتدريب وكان 
قد حصل على شهادة الدكتوراه في 
مايو 2010 من جامعة ساوثهامبتون 
في اململكة املتحدة في تخصص 

هندسة وعلوم املواد.


