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اآليــــة

قَال َتعَالَى :
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ال ِعلم درجات }
صدق اهلل العظيم
سورة المجادلة اآلية ()66
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اإلشراف العام
أ .د .أحمد أحمد العرامي
رئيس الجامعة

هيئة حتررر الكتاب
أ.د .حميد محمد الجبر
أ.د .حفظ اهلل ناصر عبداهلل
أ.م.د .عبداهلل محمد الطويل
أ.م.د .محمد حسين األنسي
أ.م.د  .نايف علي األبرط
أ.م.د .أحمد محسن الجرادي
د .فاهم يحيى بجاش
د .فيصل محمد النهمي
أ .محمد علي المولد
أ .محمد علي الجميمي

املراجعة اللغورة
أ .إيمان أحمد الشرعي
أ .إشراق عبدالرحمن الماوري
العنوان :يوم العلم  61يونيو 0206م (جامعة البيضاء الواقع والطموح)
عدد الصفحات056 :
الطبعة األولى
عام النشر6110 :هـ 0206/م
رقم اإليداع ( )022لسنة 0206م

التصميم والصف والتنفيذ:
أ .إيساف عبداهلل السفياني

طبع هذا الكتاب على نفقة جامعة البيضاء
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي
والمسموع والحاسوبي وغير ذلك إال بإذن خطي من جامعة البيضاء.
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فهـــرس المحتويات
الموضوع

م

رقم الصفحة

6

اآلية

0

0

هيئة التحرير

0

0

الفهرس

1

شعار يوم العلم

5

نبذة عن الجامعة ( النشأة والمسار)

1

تصدير معالي وزير التعليم العالي والبحث العملي

66-62

7

كلمة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

60-60

8

كلمة السلطة المحلية

61

9

كلمة رئيس الجامعة

61-65

62

كلمة رئيس لجنة اإلعداد للفعالية

68-67

66

رؤساء الجامعة وأمناء العموم

02-69

60

قطاعات رئاسة الجامعة

5-1
1
9-7

06

60

رئاسة الجامعة

05-00

61

نيابة رئاسة الجامعة للشؤون األكاديمية

09-01

65

نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطالب

05-02

61

نيابة رئاسة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

07-01

67

األمانة العامة

10-08

68

الكليات والمعاهد والمراكز

11

69

كلية التربية والعلوم رداع

16-15

02

كلية التربية البيضاء

19-10

06

كلية العلوم اإلدارية البيضاء

82-72

00

كلية العلوم اإلدارية والحاسبات رداع

87-86

00

معهد التعليم المستمر

97-88

01

مركز التطوير وضمان الجودة

622-98
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05

مجلة الجامعة

629-626

01

موقع الجامعة

665-662

07

صفحات الجامعة على مواقع التواصل االجتماعي

08

مشاركات ملتقى الطالب الجامعي وطالب برنامج البكالوريوس

600-667

09

مشاركات طالب برنامج الماجستير

619-601

02

مشاركات موفدي الجامعة داخليًا

659-652

06

مشاركات موفدي الجامعة خارجيًا

618-612

00

مشاركات (أول من)

680-619

00

مشاركات المؤسسين والشخصيات االجتماعية

691-681

01

مشاركات األساتذة العرب

021-695

05

مشاركات أعضاء هيئة التدريس من أبناء المحافظة العاملين في جامعات أخرى

068-025

01

تفعيل البحث العلمي وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع

009-069

07

الجامعة في عيون شعرائها

011-012

08

المتوفون من منتسبي الجامعة

017

09

شعارات الجامعة

018

12

علم الجامعة

019

16

البيان الختامي

661
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تصميم أ .إيساف عبداهلل غالب السفياني
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اسرتاتيجية اجلامعة :
أقر مجلس الجامعة االستراتيجية الخاصة بالجامعة في اجتماعه األول للعام 0202/ 0269م،
المنعقد يوم الثالثاء الموافق 0269 /0 /60 :م ،على النحو اآلتي :
رؤية اجلامعة :
الريادة في تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية على المستوى المحلي واإلقليمي.
رسالة اجلامعة:
إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من خالل تعليم جامعي
نوعي في المجاالت العلمية والبحثية قائم على برامج تعليمية متميزة.
أهداف اجلامعة:
تسعى الجامعة إلى تحقيق:
أ .األهداف التعليمية والبحثية التي تضمنها الدستور والتشريعات الجامعية المنصوص
عليها في قانون الجامعات اليمنية والئحته التنفيذية وقانون التعليم العالي.
ب .رفع مستوى التعليم والبحث العلمي لتصل الجامعة إلى المنافسة محليًا وإقليميًا.
ج .إعداد جيل مرتبط بتراثه اإلسالمي الحضاري وهويته الوطنية والعربية.
د .التجديد المستمر للعملية التعليمية على مستوى الدرجة الجامعية األولى والدراسات العليا.
ه .توفير الكوادر المؤهلة علميًا وأكاديميًا بما يحقق أهداف الجامعة واحتياجات سوق العمل.
و .إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع والمشاركة في إيجاد
حلول عملية لمشاكله االجتماعية واالقتصادية.
ز .ربط بحوث ودراسات الجامعة المختلفة بخطط التنمية الشاملة وباالحتياجات المستقبلية
للمجتمع.
ح .تطوير الجامعة من خالل الجانب العملي والتكنولوجيا الحديثة.
ط .توفير برامج التعليم والتدريب المستمر لجميع منتسبي الجامعة ومؤسسات المجتمع.
ي .تعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية
في الداخل والخارج.
ك .تطبيق معايير تقييم األداء والجودة الشاملة على المستويين األكاديمي واإلداري.
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جامعة البيضاء النشأة واملسار

جامعة البيضاء هي جامعة يمنية حكومية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم ( )111للعام 8002م
تقع في مدينة البيضاء بمحافظة البيضاء ،وسميت جامعة البيضاء نسبة إلى مدينة البيضاء التي تعتبر مركز
املحافظة.
تضم جامعة البيضاء أربع كليات ومعهد التعليم املستمر .
 كلية التربية والعلوم برداع كلية التربية بالبيضاء كلية العلوم لادارةة بالبيضاء كلية العلوم لادارةة والحاسبات برداع معهد التعليم املستمر برداعتأسست كلية التربية والعلوم برداع عام 1111م ،وكانت تتبع جامعة صنعاء وتأسست كلية التربية بالبيضاء
عام 1111م ،وكانت حينها الكليتان تتبعان جامعة ذمار بعد إنشائها ،وفي عام 8010م تم فصل هاتين الكليتين
عن جامعة ذمار وضمهما لجامعة البيضاء وبهما أنشئت ،وخالل العام الجامعي 8011 -8010م أنشئت كلية
العلوم لادارةة بالبيضاء وكلية العلوم لادارةة والحاسبات برداع ،وفي العام الجامعي 8080-8011م افتتح
معهد التعليم املستمر برداع (صيدلة  -مختبرات ۔ مساعد طبيب) وافتتح برنامج املاجستير التنفيذي في كلية
العلوم لادارةة بالبيضاء و برنامج املاجستير التنفيذي في كلية العلوم لادارةة والحاسبات  -برداع واملاجستير
ألاكاديمي في كلية التربية والعلوم برداع في ثالثة تخصصات (الریاضیات ۔ الدراسات لاسالمية -اللغة
لانجليزية)
تعمل جميع كليات الجامعة واملعهد على رفع املستوى التعليمي والثقافي والفكري في املحافظة ،وتطمح
الجامعة في استراتيجيتها وخطتها التنفيذية إلى:
-

افتتاح كليات جديدة كالزراعة وعلوم البيئة والطب والهندسة وعلوم الحاسوب.

-

استكمال برامج املاجستير في مختلف التخصصات املتاحة ،منها :علوم الحياة ،والعلوم التربوةة،
والفيزياء ،واللغة العربية ،واملحاسبة ،وإدارة ألاعمال.

-

تدشين برنامج تأهيل املعلمين أثناء الخدمة لحملة الدبلوم بعد الثانوةة العامة

-

تكريس البحث العلمي في خدمة املجتمع.
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-

العمل على توثيق لانتاج العلمي لكادر الجامعة ونشره.

-

تطوةر املوقع لالكتروني وإنشاء مواقع إلكترونية خاصة باملجلة واملؤتمرات العلمية ولانتاج العلمي
وتحديثها باستمرار وسيتم تحوةل املجلة من إصدار إلى إصدارةن ألاول خاص بالعلوم لانسانية والثاني
خاص بالعلوم التطبيقية.

-

تخطط الجامعة لتوصيف البرامج واملقررات الدراسية في مرحلتي البكالورةوس واملاجستير ،وإقرار
جائزة البحث العلمي ،وسلسلة الكتاب الجامعي ،وتأهيل خرةجي البكالورةوس بشهادة التوفل ورخصة
قيادة الحاسوب.
يبلغ عدد طالب الجامعة في مرحلة البكالورةوس ( )2452طالبا وطالبة ،وعدد طالب الدراسات العليا

( )155طالبا وطالبة) 86( ،منهم في املاجستير التنفيذي بالبيضاء ،و( )14في املاجستير التنفيذي برداع،
و( )55في املاجستير ألاكاديمي في رداع.
يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم املثبتين واملتعاقدين ( ،)356منهم ( ) 80بدرجة دكتوراه،
و( )40بدرجة مدرس ،و( ) 236بدرجة معيد.
وةبلغ عدد موفدي الجامعة في الداخل ( )18موفدا ،وفي الخارج ()53موفدا ،وةبلغ عدد الكادر لاداري
()105
وقد تم إعداد مصفوفة الجامعة من واقع الجامعة؛ ومن أجل تمكين الجامعة من تنفيذ رؤةتها ورسالتها
وتحقيق أهدافها -املتمثلة في تجوةد العملية التعليمية ،وتطوةر البحث العلمي ،وتعزةز دور الجامعة في
خدمة املجتمع ،وتأدية دورها التعليمي والتنوةري ،وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل -و
تحتاج املصفوفة إلى دعم الحكومة والسلطة املحلية والجهات املانحة ،علما بأنه تم مخاطبة كل الجهات،
منها( :املجلس ألاعلى لتنسيق ،وإدارة الشؤون لانسانية ،والصندوق الاجتماعي للتنمية ،ومشروع ألاشغال
العامة ،والوزارات املعنية ،والهيئة العامة للزكاة ووزارة ألاوقاف ،وغيرها) ولم تجد الجامعة التجاوب الجاد
امللموس على أرض الواقع ،ومازالت املتابعة مستمرة من أجل إيجاد آليات مناسبة ودائمة للدعم منها عقد

املؤتمر الوطني لدعم الجامعة وإنشاء صندوق دعم الجامعة.
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تصدير بقلم معالي وزةر التعليم العالي والبحث العلمي

معالي األستاذ .حسني علي حازب
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
يسرنا أن ندشن فعالية يوم العلم ألاول لعام 8081م الذي أقر مجلس جامعة البيضاء إقامته والاحتفاء به
في السادس عشر من شهر يونيو من كل عام ،وهو التارةخ الذي تأسست فيه الجامعة في العام 8002م ،وكذا
تدشين إصدار النسخة ألاولى من كتاب الفعالية التي تقام هذا العام 8081م تحت شعار "جامعة البيضاء
الواقع والطموح ".
وما يبعث لالرتياح أن الجامعة أصبحت تضم أربع كليات ومعهدا ،هي؛ كلية التربية والعلوم برداع ،وكلية
التربية بالبيضاء ،وكلية العلوم لادارةة بالبيضاء ،وكلية العلوم لادارةة والحاسبات برداع ،ومعهد التعليم
املستمر برداع ،بعد أن كانت قبل ذلك تمارس نشاطها التعليمي بكليتين هما؛ كلية التربية والعلوم برداع،
وكلية التربية بالبيضاء وتتبعان آنذاك جامعة صنعاء وتحت إشرافها ،ثم ُ
ضمتا لجامعة ذمار ،وفي العام
8001م أصبحت جامعة مستقلة بذاتها.
وبهذه املناسبة نتوجه بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /أحمد أحمد العرامي رئيس الجامعة ،الذي
تشهد الجامعة في عهده تطورات نوعية ومتسارعة في كافة الجوانب ،فقد عمل منذ توليه مسؤولية إدارة
شؤون الجامعة ،وطاقم العمل من أكاديميين وإدارةين وفنيين؛ للنهوض والارتقاء بأداء الجامعة أكاديميا
وإدارةا وفنيا ،وتحسين مستوى خدماتها ،رغم ما تمر به من ظروف صعبة ،خاصة والجامعة تقع في محافظة
نائية تعاني أحداث العدوان الغاشم منذ ست سنوات ،وامتدت تلك آلاثار ووصلت إلى مؤسسات التعليم
املختلفة وجامعة البيضاء على وجه الخصوص.
وبالرغم من كل ذلك فقد تحملت قيادة الجامعة الحالية مسؤولياتها ،وواجهت التحديات واقترحت
الحلول العاجلة واملستقبلية ،مستفيدة من توجهات الرؤةة الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ،ودعم
القيادة السياسية إلحداث التغيير داخل الجامعة على كافة املستوةات ،وإلعادة ترتيب أوضاعها ،والعمل
على توفير احتياجاتها الالزمة ،وتركيز اهتماماتها وأولوةاتها في البحث عن مصادر تموةل إضافية لتنمية
موارد الجامعة ،كما سعت إلى فتح برامج دراسية نوعية جديدة (جامعية ودراسات عليا) ،وتفعيل البحث
العلمي ،بعد أن كان هذا املجال مغيبا في هذه الجامعة في السنوات املاضية ،وتعزةز وتنويع أنشطته من خالل
~ ~ 11
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إقامة املؤتمرات والندوات والورش العلمية ،وإصدار أول مجلة علمية محكمة للجامعة في العام 8080م،
ُ
احتوت مخرجات املؤتمر العلمي ألاول املقام بنفس العام ،والذي كان لنا شرف تدشين وافتتاح فعالياته.
نكرر شكرنا وتقديرنا لقيادة جامعة البيضاء والعاملين فيها من أساتذة وإدارةين وفنيين على جهودهم
املخلصة واملتميزة ،وعزمهم على استمرار العملية التعليمية في مختلف كليات الجامعة ،وتطوةر مستوى أداء
الجامعة ورفع كفاءتها ،ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ،وتعزةز دورها وإسهامها الفاعل في خدمة
التنمية واملجتمع وأبناء املحافظة خصوصا .متمنيين للجميع التوفيق والنجاح.
وهللا ولي التوفيق والهداية إلى سواء السبيل،،،
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كلمة نائب وزةر التعليم العالي والبحث العلمي

أ.د .علي حييى شرف الدين
نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
يوم العلم "يوم تأسيس جامعة البيضاء" (الواقع والطموح)
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله الطيبين الطاهرةن
ورض ي هللا عن أصحابه ألاخيار املنتجبين .
قال هللا سبحانه وتعإلى( :
) صدق هللا العلي العظيم
إن هللا -العليم القدير -قد َّ
من على البشرةة وفضلهم على كثير ممن خلق وميزهم بميزة العلم ،العلم الذي
ارتقى به أبونا آدم عليه السالم وفضله هللا على املالئكة والجن بما علمه هللا من العلوم الذي تفرد به على كل
ّ
املخلوقات (وعلم آدم ألاسماء كلها) صدق هللا العظيم.
إن املؤشر الحقيقي لقياس تقدم الشعوب هو العلم بما يحمل في طياته من أسباب الرقي والتقدم على
جميع املستوةات؛ لكي تكون هذه الشعوب على مستوى إعمار ألارض وتحقيق حقيقة استخالف هللا لإلنسان
على وجه املعمورة.
ولانسان اليمني هو لانسان ألاول الذي حقق هذا الاستخالف بالعلم فصنع حضارة كبيرة يشهد لها
التارةخ ،وقد أنتج اليمن علماء كثيرين على مر السنين ،وال شك أن التعليم في اليمن وخاصة في العصر الحالي
يشهد نموا متسارعا ،وإن كانت ال تلبي املنشئات التعليمية الحاجة املتنامية واملتسارعة لطلب التعليم في
مجاالته ألاساس ي والثانوي والعالي إال أن هناك نموا ال بأس به لتحقيق الحاجة امللحة لهذا الطلب ،ومن هذا
النمو في مؤسسات التعليم العالي إنشاء جامعة البيضاء التي تأسست في ألالفية الثالثة وتحديدا في عام
8002م بالقرار الجمهوري رقم ( ،)111وألحق بها كليتان هي (التربية والعلوم برداع والتربية بالبيضاء) ،وبعد
تأسيس جامعة البيضاء أنشئت كلية (العلوم لادارةة بالبيضاء ،والعلوم لادارةة والحاسبات برداع)
لقد جاء تأسيس هذه الجامعة -في يوم هام هو يوم العلم بالنسبة لها  -كضرورة حتمية للتزايد الكبير في
الطلب على التعليم العالي في املحافظة خاصة بعد أن وصل عدد سكان هذه املحافظة إلى قرابة املليون
~ ~ 12
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بمديرةاتها العشرةن ،التي تقدر مساحتها بأكثر من تسعة ألف وثالثمائة كيلو متر مربع ،و تحيط بها كثير من
محافظات الجمهورةة من كل الجهات .
وتشهد املحافظة نموا في التعليم العالي خاصة بعد أن افتتحت الدراسات العليا بالجامعة ومعهد التعليم
املستمر لتدريس تخصصات ( الصيدلة واملختبرات ومساعد طبيب) كنواة أولى لفتح التخصصات الطبية
والهندسية ألاخرى في ألاعوام القادمة إن شاء هللا تعإلى.
إن الجامعة تشهد تطورا مهما خاصة بعد ثورة  81من سبتمبر 8012م من خالل حرص قائد الثورة
واملجلس السياس ي ألاعلى على تعيين قيادة وطنية جادة ونشيطة ،فكان من ثمارها إصدار كثير من اللوائح في
آلاونة ألاخيرة ،وتصاعد عدد الطالب املسجلين في الجامعة إلى قرابة ألفين وخمسمائة طالب وطالبة في مجال
البكالورةوس ،وقرابة مئة وستين طالبا وطالبة في الدراسات العليا.
إن صدور مجلة جامعة البيضاء هو أكبر دليل على السعي الحثيث لتطور البحث العلمي في هذه الجامعة
الحديثة النشأة التي ستتطور إن شاء هللا إلى مجلتين علميتين للعلوم لانسانية والتطبيقية.
إننا إذ نشيد بجهود قيادة الجامعة خاصة في هذه الفترة الصعبة خالل فترة العدوان على بلدنا العزةز؛ لن
نألوا جهدا في دعم الجامعة بكل ما هو متاح لنا في الوزارة من دعم مادي ومعنوي إن شاء هللا تعإلى ،ونشد
على أياديهم لتحقيق ما تطمح لها الدولة من نهوض في التعليم العالي وفق الرؤةة الوطنية لبناء الدولة
الحديثة في اليمن بشكل عام وفي محافظة البيضاء بشكل خاص.
في ألاخير نسأل هللا العون فيما ألقي على عاتقنا من مسؤولية ثقيلة ،ونسأل هللا النصر على قوى العدوان
وأن يشفى هللا جرحانا ويعيد لنا ألاسرى ،وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرةم ،وأن يوفق الجامعة
وقيادتها وقيادة املحافظة على النهوض بمهامها ومسؤوليتها أنه قرةب مجيب الدعاء.
وفق هللا الجميع إلى ما يحب وةرض ى ،والسالم عليكم ورحمة هللا ...
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كلمة السلطة املحلية

الشيخ .محود حممد شثان
وكيل أول احملافظة
القائم بأعمال حمافظ احملافظة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و آله ألاطهار وصحابته املنتجبين ألاخيار.
راهن قادة العدوان ومرتزقته على احتالل اليمن خالل أسابيع أو بضعة شهور ،وعندما فشلوا لجأوا للحصار
الاقتصادي ،وارتكاب أبشع الجرائم ،وتعطيل كل أنشطة الحياة وخاصة التعليم؛ لكن كل ذلك فشل بفضل هللا
وكرمه ،وصمود شعبنا اليمني العظيم ،وبسالة الجيش واللجان الشعبية.
ّ
لامكانيات املتاحة؛
وتؤكد قيادة السلطة املحلية في محافظة البيضاء على تقديم كل الدعم والعون للجامعة ،وفق
لتؤدي الجامعة رسالتها ورؤةتها ،وتحقق أهدافها التنموةة والتعليمية والتوعوةة ،كما أن الحفاظ على الهوةة
لايمانية للشعب اليمني وترسيخها ودرء خطر الحرب الناعمة من أولوةات املؤسسات التعليمية وعلى رأسها
الجامعات وأولها جامعة البيضاء.
تسعى قيادة السلطة املحلية وقيادة الجامعة لترسيخ التنسيق وتعزةزه وتطابق وتكامل الرؤى والبرامج والخطط؛
لتسهم مخرجات الجامعة في تحقيق أولوةات التنمية واحتياجات سوق العمل ،وتنوه بالنقلة النوعية في أداء
الجامعة في العامين ألاخيرين ،مع أهمية أدراك الواقع وإمكانياته خاصة عند التخطيط إلنشاء الكليات الجديدة في
املجاالت الطبية والهندسية والزراعية وعلوم البيئة والحاسوب.
ونؤكد على ضرورة أن تكون أبحاث منسوبي الجامعة لتنمية املحافظة ،وسنعمل مع قيادة الجامعة على تطبيقها،
وقد بدأنا في ذلك خاصة دراسة جدوى إنشاء مصنع الحديد ،وتطبيق نتائج دراسة رسالة املاجستير عن آبار مياه
الشرب في رداع ،وقد تم التعميم على املكاتب التنفيذية ومدراء عموم املديرةات باملشاركة بأوراق عمل في املؤتمر
العلمي الثاني الذي ستعقده الجامعة في أغسطس 8081م لوضع حلول علمية للتنمية في املحافظة.
كتب هللا أجر الجميع.
النصر لشعبنا اليمني العظيم وجيشه البطل ولجانه الشعبية البطلة.
الشفاء للجرحى.
الفكاك لألسرى.
الخلود للشهداء.
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كلمة رئيس الجامعة

أ.د .أمحد أمحد العرامي
تعمل الجامعة على إدارة الواقع والتكيف مع الوضع العام نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي وقطع
املرتبات منذ نقل البنك املركزي إلى عدن في أكتوبر 8012م .
وخالل الفترة منذ استالمنا العمل في فبراير 8011م وحتى آلان يونيو 8081م تم إقرار استراتيجية الجامعة
في مارس  8011م ،والالتزام بالعمل املؤسس ي عبر املجالس واللجان ،وتم إقرار ( )12الئحة ودليال ،وتم إنشاء
مجلة الجامعة العلمية املحكمة ،ووصل عدد لاصدارات إلى ( )2إصدارات ،وتم إقرار تحوةلها إلى إصدارةن
ألاول باللغة العربية للعلوم لانسانية والثاني باللغة لانجليزية للعلوم التطبيقية ابتداء من إصدار أبرةل
8088م ،وقد حصلت املجلة على رقم لايداع الدولي وتم نشرها في العديد من املواقع العلمية والعمل قائم
على نشرها في بقية املواقع العلمية كما عقدت الجامعة املؤتمر العلمي ألاول خالل الفترة ()11 -11
ُ
أغسطس 8080م بمشاركة ( )28بحثا ،وتعد آلان لعقد املؤتمر العلمي الثاني في أغسطس 8081م تحت شعار
(تفعيل دور الجامعات في خدمة املجتمع) ،وقد بلغ عدد ألابحاث أكثر من ( )20بحثا .
و قد تم تعزةز عالقة الجامعة باملجتمع وتفعيل دورها في خدمة املجتمع من خالل إشراك ممثليه في
املجالس واللجان وتوجيه أبحاث منسوبي الجامعة لخدمة املجتمع وتطبيقها ،كما تم افتتاح برامج
املاجستير لتأهيل أبناء املحافظة واملحافظات املجاورة خالل والفترة فبراير  8011يونيو 8081م ،وتم ترقية
 80عضو هيئة تدريس مقارنة بـ  2ترقيات خالل ( 8011 -8001م) ،وتم تدشين برامج املاجستير التنفيذي في
كليتي العلوم لادارةة البيضاء ورداع وبرامج املاجستير ألاكاديمي في كلية التربية رداع في التخصصات
(ریاضیات ۔ دراسات إسالمية -لغة إنجليزية ) ،وتم اقرار افتتاح برامج املاجستير في علوم الحياة في
التخصصات (امليكروبيولوجي  -علم الحيوان  -علم النبات) ،وفي العلوم التربوةة (لاشراف التربوي  -لادارة
التربوةة  -علم النفس التربوي) ،وبدأ التنسيق للعام الجامعي 8088/8081م في كل برامج املاجستير من 1
يونيو 8081م .
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واستكملت الجامعة إجراءات التسجيل للمعلمين أثناء الخدمة من حملة الدبلوم بعد الثانوةة العامة
ابتداء من العام الجامعي  8088/8081م ،وفي نفس العام أضيف ملعهد التعليم املستمر تخصص ي(التخدير
و لانعاش  -القبالة ).
وتسعى الجامعة في إطار تنفيذ الرؤةة الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الستكمال إجراءات افتتاح
كليات (الزراعة والبيئة والطب والهندسة وعلوم الحاسوب).
وفي هذا لاطار أقر مجلس الجامعة في اجتماعه الثاني للعام 8081/8080م املنعقد يوم ألاحد املوافق 8
مايو 8080م  80 ،رمضان 1228هـ اعتبار تارةخ تأسيس الجامعة  12يونيو يوما للعلم من كل عام ويعقد
تحت شعار (( :جامعة البيضاء الواقع والطموح )).
ولتحقيق شعار الفعالية تم إعداد الكتاب الخاص بها بمشاركة كل الفئات في الجامعة وخارجها من
أكاديميين وإدارةين وموفدين في الداخل والخارج ،وطالب برامج البكالورةوس واملاجستير ،وألاساتذة العرب
الذين عملوا في الجامعة ،وأول من حصل على جائزة أو براءة اختراع أو تكرةم أو تعيين في مؤسسة حوكمة
من منسوبي الجامعة وكلمات مؤسسيها ،والشخصيات الاجتماعية ،وأعضاء هيئة التدريس من أبناء
املحافظة العاملين في جامعات أخرى ،ونبذة عن املتوفين من منسوبي الجامعة ،باإلضافة إلى كلمة قيادة
الوزارة واملحافظة وقطاعات الجامعة والكليات واملعاهد واملراكز وهيئة تحرةر املجلة .
كل ذلك من أجل التقييم والنقد الذاتي للوصول إلى رؤةة تصاغ باسم وثيقة جامعة البيضاء تتضمن
تحليل علمي لنشأة ومسار الجامعة؛ لتفادي ألاخطاء ،وتعزةز لايجابيات ،ورسم أهم التوجهات املستقبلية،
وننوه إلى أنه ق د تم إعداد مصفوفة احتياجات الجامعة؛ لتنفيذ استراتيجيتها ،وإصالح واقعها ،ثم متابعة
كافة الجهات لتموةلها .
وتعمل الجامعة في ظروف بالغة الصعوبة؛ بسبب ضعف املوازنة ،وشحة املوارد الذاتية ،ومما زاد في
صعوبة ألامر؛ كونها في محافظة نائية ،وتتوزع كلياتها بين مدينتي البيضاء ورداع ،وتحاول الجامعة البحث
عن حلول منها ،افتتاح كليات جديدة ،وبرامج املاجستير ،والسعي بالتنسيق مع قيادة الوزارة لعقد املؤتمر
الوطني لدعم الجامعة وإنشاء صندوق دعم الجامعة.
وهللا املوفق ......
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كلمة رئيس لجنة لاعداد للفعالية

أ.د .محيد حممد اجلرب
نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الحمد هلل رب العاملين و الصالة و السالم على معلم البشرةة و هاديها للطرةق املستقيم ،الحمد هلل الذي
ُ
جعل لي الشرف بأن أكون رئيس لجنة لاعداد ليوم العلم في جامعة البيضاء ،وتعد هذه هي الفعالية ألاولى في
تارةخ إنشاء الجامعات اليمنية؛ إذ لم تقم به أي جامعة قبل جامعة البيضاء ،و ستكون ملهمة للكثير من
الجامعات وال عجب فقد قامت باملؤتمر ألاول في ظل الصعوبات و الحرب و املشاكل الصحية.
ُ
تعد فكرة يوم العلم جديدة بحد ذاتها؛ لكن القيادة امللهمة متمثلة برجلها ألاول ألاستاذ الدكتور/أحمد
أحمد العرامي رئيس الجامعة ،الذي يرةد أن يجعل الجامعة في نشاط دائم و حراك علمي متميز و أفكار
إبداعية مبتكرة مميزة؛ يجعلنا نراها قابلة للتطبيق ،فقد راهن كثيرون على عدم نجاح مثل هذه الفعالية ،
بل و يعتبرونها عديمة الفائدة؛ ألن مثل هذه الفكرة لم تطبق مسبقا ،مثلما راهنوا سابقا على تعثر الخطوات
في فعاليات سابقة ،صعوبات كثيرة تواجه أي عمل جديد أو فكرة جديدة ،لكن املحبين لهذه الجامعة كثر
ابتداء من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم و لادارةين و انتهاء بحراسها الذي تفاعلوا كثيرا ،و كل كتب
عن تجربته بجامعة البيضاء خالل فترات عملهم بالجامعة و كيف كان واقع الجامعة و ما كان يطمح أن
يحققه في الجامعة ،أو حلمه بجامعة ترتقي أكاديميا و علميا ليفتخر بانتسابه إليها.
الشك أن الجامعة مرت بفترات عصيبة و خاصة بعد توقف املرتبات و توقف كل ميزانيتها التشغيلية التي
تضمن استمرارها في أداء مهمتها ،و التي أدت في وقت من ألاوقات إلى جعلنا نفكر بإغالقها و إرجاعها إلى
حضن جامعة ذمار كما كانت من قبل ،وزاد ألامر سوءا ضعف ألاداء و نزوح كثير من ألاساتذة عنها و رحيل
كثير منها بحثا عن لقمة العيش ،كل تلك ألامور جعلتنا في حيرة من أمر نا ،فقد كان الوضع يزداد سوءا يوما
بعد يوم ،ثم جاء الفرج و كما يقول الشاعر :ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت ...وكنت أظنها لن تفرج،
وذلك بتعيين رئيسا جديدا للجامعة (ألاستاذ الدكتور /أحمد أحمد العرامي) و هو من اعتبره حقا رجل
املرحلة ،رجال محنكا لديه خبرة إدارةة كافية إلدارة الدفة و املحافظة على الجامعة و تجديد نشاطها ،و هذه
كلمة حق يجب أن تقال و ليس نفاقا فهو يستحق أكثر من ذلك ،رغم كل املحاوالت البائسة من البعض
لتفشيل الدور و خلق املشاكل و املشاحنات ،إال أنه صمد و استمر في نشاطه دون كلل أو ملل.
~ ~ 17
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أتمنى أن تكون هذه الفعالية بداية حقبة جديدة تشهدها الجامعة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على
تأسيسها في محافظة نائية ليست محل اهتمام من أحد ،سواء من الحكومة أو من رجال ألاعمال داخل
املحافظة مما أدى إلى انخفاض أعداد الطالب املسجلين للدراسة بالجامعة ،وآلان الجامعة تنافس كثيرا
من الجامعات املحلية ذات السمعة الكبيرة؛ حيث نظمت مؤتمرها العلمي ألاول في العام املنصرم 8080م ،و
أصبح لديها مجلة علمية محكمة تحمل الرقم الدولي واملحلي و تحظى باهتمام كبير من الباحثين و تسعى إلى
التوسع أكثر من خالل افتتاح كليات نوعية مثل الطب و الزراعة و البيئة ،وتأمل أن يكون بها تخصصات
ليس لها مثيل في الجامعات اليمنية ،و كذلك إنشاء كلية الهندسة ،بجانب أنها افتتحت معهد التعليم
املستمر ،و الذي شهد إقباال كبيرا من أول دفعة .و اليوم تحتفل بتارةخ تأسيسها ليكون يوما للعلم
وستحتفل به سنوةا بإذن هللا ،فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
في ألاخير أشكر كل من شارك في هذا الكتاب (جامعة البيضاء الواقع و الطموح) ابتداء بقيادة الجامعة و
انتهاء باألساتذة و مساعديهم و لادارةين ،و كذلك ممثلي الجامعة خارجيا من مبتعثيها بالدراسات العليا في
مختلف البلدان و الشكر موصول لكل من تفاعل مع الفعالية من الشخصيات الاجتماعية و السياسية و
املهتمين من داخل و خارج املحافظة.
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رؤوساء اجلامعة
أ.د  .سيالن أمحد العرامي (0265 -0229م )

أ.د  .محود حممد العزاني (0261 -0265م )

أ.د  .شاكر عبدالرمحن الزريقي (0269 -0261م )

أ.د  .أمحد أمحد صاحل العرامي ()0269
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أمناء عموم اجلامعة
د  .عبداحلكيم املخاليف (0269 -0229م )

أ  .حممد علي املولد ()0269
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قطاعات اجلامعة
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أوالً  :رئاسة اجلامعة
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أ.علي حممد احلبسي
مدير عام مكتب رئيس اجلامعة
رئيس وحدة التعليم اجلامعي
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ألاطهار وصحابته املنتجبين ألاخيار
تعد الجبهة التعليمية السند الذي يحمي ظهر الجبهة العسكرةة وتعزز الصمود الوطني والجبهة الداخلية
في مواجهة العدوان؛ فالجامعات ساحة علم وجهاد تجسد شعار (يد تحمي وةد تبني) الذي تبلور في الرؤةة
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
إن استمرار العملية التعليمية في التعلم العام واملنهي والفني والعالي قد أصاب العدوان ومرتزقته في مقتل،
رغم الحصار الاقتصادي وقطع الرواتب وقصف املؤسسات التعليمية.
وبفضل هللا وتكاتف كل الشرفاء واملخلصين تمكنت جامعة البيضاء من تجاوز املؤامرة التي كانت تسعى
إلغالقها؛ بل وانتقلت إلى الحوكمة والشفافية ،وتعزةز العالقة باملجتمع املحلي ،وربط البحث العلمي
باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية ،وافتتاح الدراسات العليا ،وإقامة املؤتمرات العلمية ،وإصدار
مجلة علمية محكمة ،رغم صعوبة الظروف ونقص لامكانات املالية.
في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية ينبغي أن نكون أكثر تفانيا وإخالصا وننفذ مهامنا
مهما كانت الظروف صعبة.
وأؤكد على أهمية تعزةز الهوةة لايمانية لشعبنا اليمني العظيم؛ ألن ذلك من أهم واجبات الجامعة
النصر لشعبنا اليمني العظيم وجيشه البطل ولجانه الشعبية البطلة.
الشفاء للجرحى
الفكاك لألسرى
الخلود للشهداء

~ ~ 23

61

0206

أ .أمحد حفظ اهلل الداودي
مدير عام الشؤون القانونية
اللهم ّ
صل على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه
في هذا املقال ساركز على بعض القضايا القانونية التي نواجها في عملنا في لادارة العامة للشؤون
القانونية :
أوال  :عدم إقرار لوائح في الجامعة منذ تأسيسها عام  8001حتى مطلع عام 8011م.
ثانيا  :ينبغي جعل العمل مؤسسيا العمل والاستفادة من تجربة إقرار 12الئحة ودليال من شهر فبراير 8011م
وحتى تارةخه ،وأال تكون املسالة مرتبطة بشخص رئيس الجامعة فإن تغير أو نقل يتم التراجع والنقض؛ بل
البناء والتطوةر أي يكون العمل مؤسسيا عبر املجالس واللجان.
ُ
ثالثا :ضرورة التدقيق و عدم الخلط بين اللوائح  ،كما شكلت لجنة ملراجعة الالئحة التنظيمية للدراسات
العليا والالئحة املالية بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم ( )122لسنة 8080م بشأن تعديل نظام الدراسات
العليا  ،وفي هذا املجال نوص ي بضرورة تعديل الدليل التنفيذي للشؤون ألاكاديمية بعد إقرار الئحة مركز
التطوةر ألاكاديمي وضبط الجودة ،وضرورة إدراج الجانب املالي املوجود فى الئحة املاجستير التنفيذي في
الالئحة املاليه للدراسات العليا.
رابعا  :نأمل أن تتمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنجاز أعمال لجان مراجعة تشريعات التعليم
العالي خاصة التداخل بين قانون الجامعات وقانون التعليم العالي وكذلك الازدواج بين تشريعات التعليم
الحكومي والتعليم الخاص وألاهلي وضرورة إشراك الجامعات ولادارات العامة للشؤون القانونية في إعداد
تعديالت تشريعات التعليم العالي.
خامسا  :موضوع استقالل الجامعات يسبب لبس بين الجامعات والجهات الحكومية والسلطات املحلية ومن
املهم مراجعته وتوضيحه.
سادسا  :ضرورة حصر وتوثيق ممتلكات الجامعة؛ ألنها موزعة بين جامعتي صنعاء وذمار التي كانت الكليات
تتبعها قبل تأسيس الجامعة ،ووثائق ومخططات املباني القائمة التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم.
سابعا  :ضرورة تزوةد لادارة العامة للشؤون القانونية بموظفين من حملة شهادة الشريعة والقانون وعلوم
الحاسوب  ،نسال من هللا التوفيق للجميع.
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أ .إيساف عبداهلل السفياني
مدير سكرتارية رئيس اجلامعة

اللهم ّ
صل على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه املنتجبين

ما أروع أن تشعر بالوالء والانتماء ملؤسستك عندما تجد للعمل نتيجة وأثرا
نعم أعاني كوني متعاقدا مثلي مثل بقية املتعاقدين  ،ولكن لن نقنط من رحمة هللا وأملنا باهلل لم ولن
ينقطع.
إن ألالق الذي تشهده جامعتنا الغالية جامعة البيضاء من تطور منذ بداية العام 8011م من خالل رسم
خطتها التنفيذية بإقرار الاستراتيجية ،حول كثير من ألاحالم البعيدة املنال إلى واقع ملموس وفعلي مثل
املجلة ،واملؤتمرات العلمية ،والدراسات العليا ،ومعهد التعليم املستمر ،وهانحن نصل إلى يوم العلم
كمحطة في مسيرة الجامعة للتقييم كونه تحت شعار ((جامعة البيضاء الواقع والطموح ))
وقد تكون شهادتي مجروحة لكن من الواقع الذي أعيشه؛ فإننا كل يوم في عمل متصل ال إجازة فيه إال
أوقات الصالة وألاكل والنوم.
كم أتمنى لو كنت أديبا؛ ألصف روعة لانجاز ،ولذة تحوةل ألاحالم إلى حقائق ،في صورة منقطعة النظير في
إطار عمل جماعي ال يستثني وال يقص ي أحدا إال من أقص ى نفسه.
وفي هذا املقام أناشد رئاسة الجامعة وألامانة العامة بضرورة حل موضوع املتعاقدين ألاكاديميين ولادارةين.
ولم ولن أنس ى أيام تدشين املؤتمر العلمي ألاول وفعالياته واختتامه التي أمدتني بالخبرة العلمية مما جعل
لاعداد للمؤتمر العلمي الثاني أسهل بكثير من سابقه نتيجة تراكم الخبرة ،
وهللا ولي التوفيق ،،،،،
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ثانيًا :نيابة رئاسة اجلامعة
للشؤون األكادمية
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أ.د .حفظ اهلل ناصر عبداهلل
نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادمية
جامعة البيضاء حتتفل بيوم العلم
رغم مرور سبع سنوات من العدوان الغاشم على بالدنا وانقطاع الرواتب والحصار الاقتصادي ،إال أن كل ذلك
لم يستطع أن يثنيها عن الاستمرار في تقديم رسالتها العلمية والبحثية وإقامة املؤتمرات العلمية وفتح برامج دراسات
عليا كبديل لتأهيل كوادرها من أعضاء هيئة التدريس السيما إلاناث اللواتي لم يتسن لهن الدراسة في الخارج ،و تم
ربط الجامعة بخدمة املجتمع وتأهيله في التنمية البشرية بفتح برنامج املاجستير الوظيفي ،وأي ً
ضا اهتمت باملجال
الصحي ،فتم إنشاء املعهد الصحي؛ لرفد املناطق املحرومة بالكوادر الطبية املساعدة في املحافظة وغيرها ،إضافة
إلى إقامة الندوات العلمية والفعاليات الوطنية واملشاركة فى املناسبات الدينية والوطنية في خارج الجامعة؛ لتعزيز
الصمود في مواجهة العدوان ،وعمل املعارض لكشف الجرائم وألاضرار التي ارتكبها العدوان على قطاع التعليم
العالي ،وفي نفس الوقت تترجم حجم ألاضرار النفسية واملعنوية التي لحقت باملؤسسة التعليمية ،كما تم استحداث
مواد جديدة لتوعية الطالب بحقيقة العدوان وأهدافه وتحصينهم من املفاهيم املغلوطة واملظللة والحرب الناعمة
وحقيقة الصراع العربي مع الكيان الصهيوني ،والتأكيد لهم بمحورية القضية الفلسطينية حيث تمثل لنا كشعب
يمني القضية ألاولى ،وتعزيز حب الوطن وتجسيد الهوية إلايمانية و مفهوم حماية الوطن مسؤولية الجميع ،وبالتالي
التأكيد على أن الصمود في الجامعة ال يقل أهمية عن صمود املجاهدين في جبهات القتال  ،ويجب أن نعي ً
جيدا بأن
اليمن مستهدف لذاته ،في كينونته وموروثه الحضاري التراكمي وفي الجغرافيا والثروة والهوية ،تدمير ه إخماد جذوة
ً
مرهونا في قراره السياس ي وفي سيادة
نشاط أبنائه الثقافي والتنموي والتسليحي والعلمي؛ ليكون بعد ذلك

ٌ
أراضيه،وهذا لديهم هدف استراتيجي دائم ،وإن اختلفت وسائل وأساليب التمكن من تحقيق الوصاية الكاملة عليه.
أتقدم بالشكر الجزيل لكل منتسبي الجامعة الصابرين املجاهدين في هذا اليوم املحدد للعلم،

النصر على العدوان الغاشم " الصهيو -إمريكي وأدواته في املنطقة " على بالدنا ولسبع سنوات ،وسوف يسجل
التاريخ بأحرف من ذهب هذا الصمود ألاسطوري للشعب اليمني العظيم في تاريخنا املعاصر .
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أ .مالك حممد صاحل الرعيين
مدير عام الشؤون األكادمية وشؤون أعضاء هيئة التدريس
الحمدهلل والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه.
تعد الجامعات منابر العلم وإعداد قادة التنمية في شتى املجاالت ،ومن املعلوم أن نشأة الجامعات في اليمن يعود
إلى سبعينيات القرن العشرين ،وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية املباركة في تسعينيات القرن العشرين حدث
التوسع ألافقي والعمودي في نشأة الجامعات ،ومما يؤسف له الاستنساخ في نشأة الجامعات حيث كانت تفتح
الجامعة ألام كلية تربية وتتحول هذه الكلية إلى نواة للجامعة الناشئة ،ويتم إعداد دراسة جدوى إنشاء الجامعة
ويصدر قرار إلانشاء ،وبعد ذلك يتوقف كل ش ي وال يتم اعتماد أي تجهيزات للجامعة الناشئة حتى تعيين رئيس
ً
وأحيانا ً
سورا لرضية الجامعة ،ويبدأ في إجراءات إدارية ومتابعات
للجامعة وال يجد إال كلية أو كليتين فرعيتين
تتعلق بتأسيس الجامعة وفك الارتباط مع الجامعة ألام والعمل على رصد اعتمادات إضافية،
وما سبق ينطبق على جامعة البيضاء التي تأسست كلياتها في البداية ضمن جامعة صنعاء ثم جامعة ذمار،
وتاسست عام ، 8002واستقلت عام 8000م وبها كليتا التربية رداع والبيضاء ،ثم أنشئت كليتا العلوم إلادارية في
البيضاء ثم في رداع وهو تكرار الاستنساخ.
ومع بدء احتجاجات 8000م التي انعكست تداعياتها على الوطن بأكمله ومنها الجامعات وتوقيف البناء
والتشييد ،ثم العدوان والحصار الاقتصادي وما ارتبط به من نقل البنك املركزي إلى عدن وإيقاف صرف املرتبات
مما أدى إلى زيادة املشاكل.

ومنذ شهر فبراير 8002م و جامعة البيضاء تشهد حر ًاكا ً
علميا يمكن القول إنه معجزة في هذه الظروف ،وفيما

يخص قطاع الشؤون ألاكاديمية فخالل العامين ألاخيرين تم إقرار الدليل التنفيذي للشؤون ألاكاديمية ،كما حدث
تطور نوعي ملحوظ في الترقيات؛ حيث وصلت الترقيات في العامين ألاخيرين إلى ثالثة أضعاف الترقيات خالل العشر
السنوات املاضية.
كما أن تدشين املؤتمرات العلمية ،وإصدار مجلة الجامعة العلمية املحكمة ،وافتتاح برامج الدراسات العليا،
والتوجه نحو افتتاح كليات جديدة مثل الطب والهندسة والزراعة والحاسوب؛ تبشر بأن القادم أفضل بإذن هللا
تعالى.
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ومن أجل املوضوعية طاملا أن يوم العلم تحت شعار ((جامعة البيضاء الواقع والطموح )) نوص ي بضرورة العمل
على أتمتة العمل في الجامعة ،وضرورة تعديل الدليل التنفيذي بعد إقرار الئحة مركز الجودة والتطوير ألاكاديمي،
وضرورة العمل على توصيف البرامج واملقررات الدراسية ،وإيجاد مصادر دخل للجامعة.
وفق هللا الجميع...
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ثالثًا  :نيابة رئاسة اجلامعة
لشؤون الطالب
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أ .أمحد علي اهلندي
مدير عام القبول والتسجيل
الحمدهلل رب العاملين والصالة والسالم على خاتم ألانبياء واملرسلين سيدنا دمحم بن عبدهللا الصادق ألامين
وعلى آله وأصحابه.
وصلتني دعوة كرةمة من ألاستاذ الدكتور  /أحمد العرامي للمشاركة في كتاب يوم العلم الذي يعقد تحت
شعار ((جامعة البيضاء الواقع والطموح ))
من املعلوم إن جامعتنا ناشئة ،وتقع في محافظة نائية ،وتعاني من ضعف املوازنة ،وقلة املوارد الذاتية،
وزاد ألامر صعوبة تكرار الكليات وتوزعها بين مدينتي البيضاء ورداع.
مؤخرا تم تصحيح الاختالالت الهيكلية التي كانت قائمة ،مثل:
-

إلغاء احتساب تقدير التخرج بطرةقة مخالفة للنظام املوحد لشؤون الطالب وتطبيق تعليمات النظام
املوحد لشؤون الطالب .

-

إنهاء الاختالف في عدد الساعات الدراسية بين برامج وكليات البيضاء ورداع.

-

إقرار الدليل التنفيذي للنظام املوحد لشؤون الطالب.
نواجه في نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطالب مشكلة عدم وجود مقر أمن وثابت للوثائق؛ ألن املباني

الحالية مستأجرة ،وهذا يعرقل حوسبة العمل ،وتطبيق نظام سار(  )sarبالتنسيق مع مركز تقنية
املعلومات في التعليم العالي ،وكذلك نود التنبيه إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الكادر لاداري وتأهيل إدارة
الخرةجين في الكليات ،وافتتاح أقسام التنسيق لالكتروني في إدارات شؤون الطالب في الكليات،ومن ألاهمية
بمكان لاشارة إلى ضرورة تفعيل نيابة رئاسة الجامعة في ألانشطة التثقيفية والتوعوةة والرةاضية؛ مما
يسمح باكتشاف املواهب والقدرات ،وتشجيع لابداع ،وتعزةز الصمود ومواجهة العدوان ،وعدم ترك
الشباب فريسة للحرب الناعمة ،وعدم حصر عمل نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطالب في التنسيق،
والتسجيل ،وإصدار الوثائق ،واحتفاالت التخرج.
وهللا من وراء القصد...
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أ .حممد أمحد عبداهلل السعدي
نائب مدير عام القبول والتسجيل
جامعة البيضاء يف زمن االنكسار
تأتي هذه املناسبة العظيمة والاستثنائية التي تعد ألاولى من نوعها منذ تأسيس جامعة البيضاء في ظروف
استثنائية تعيشها البالد عموما وقطاع التعليم الجامعي خصوصا ...ألامر الذي كان منطقيا أن تقف قيادة
الجامعة مكتوفة ألايدي حيال ذلك الظرف العصيب  ،وال أظن حينها أن هناك من سيلقي عليها اللوم أو
يعاتبها واملبرر املنطقي في ذلك الحرب التي تدور رحاها في كل أرجاء البالد والتي أكلت ألاخضر واليابس.
ماحدث هو عكس ذلك تماما فقد تجاوزت قيادة الجامعة ذلك الواقع فعقدت الجامعة مؤتمرا علميا
أول ،بإمكانيات شحيحة و بهمة املخلصين تغلبت الجامعة على الظروف حتى أصبح نجاح املؤتمر العملي
ألاول للجامعة حديث الجميع؛ حيث شارك فيه نخبة من أملع ألاكاديميين على مستوى الجامعة والجامعات
اليمنية وغير اليمنية ألامر الذي عكس حالة ارتياح سائدة لدى ذوي الاختصاص وأهل املتابعة واملهتمين
باملؤتمرات العلمية ،وها هي تعد ملؤتمرها الثاني املزمع عقده في أغسطس 8081م.
لم يتوقف عطاء الجامعة عند ذلك لانجاز بل تجاوزه بمراحل؛ فقد حملت الجامعة على عاتقها إصدار
ُ
مجلة علمية محكمة باسم جامعة البيضاء فتح خالل مرحلة لاعداد والتجهيز باب املشاركة لذوي الاهتمام؛
ألامر الذي جعل جامعة البيضاء في صدارة املشهد وأصبح اسم الجامعة حاضر بقوة في مختلف املحافل
العلمية محليا وعربيا .
تأتي هذه املناسبة في هذا التوقيت املهم لتبعث عدة رسائل هامة ومحورةة ،أهم هذه الرسائل أن املخرج
املهم وألاهم للوضع الذي نعيشه اليوم من حروب طاحنة وظروف غاية في الصعوبة لن يكون إال بالعلم،
وعن طرةق العلم ،وأن العلم هو السالح الذي اليهزم وامليدان الذي اليغلب.
إن النجاحات املتتالية التي حققتها وتحققها جامعة البيضاء ماكان لها أن تتحقق لوال حرص قيادة
الجامعة والكادر ألاكاديمي ولاداري في الجامعة على استمرارةة العملية التعليمية في الجامعة ،ووضع
مصلحة الطالب نصب أعينهم متحدين كل الظروف ومتجاوزةن كل الصعاب؛ لتحقيق رسالة الجامعة
وغايتها السامية.
~ ~ 32
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لقد خطت جامعة البيضاء خطوات ثابتة في طرةق افتتاح كلية الطب بالجامعة ،ومهدت لذلك بافتتاح
معهد التعليم املستمر  ،والذي يدرس برامج الدبلوم في ( الصيدلة واملختبرات ومساعد طبيب).
إن جامعة البيضاء تحاول شق طرةقها نحو التميز املنشود ،والنجاح املرجو ،ولانجاز املطلوب ،محاولة
تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في هذه الفترة الحساسة والوضع الاستثنائي.
لقد كان لجامعة البيضاء منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا ٌ
ٌ
دور
محوري في صناعة الوعي املجتمعي على كل
املستوةات الوطنية منها واملجتمعية والتعليمية والتربوةة على حد سواء ،رغم املوقف السلبي للتجار
وامليسورةن وأرباب ألاموال من أبناء املحافظة من الفعاليات وألانشطة والبرامج التي تحاول قيادة الجامعة
إقامتها وتنفيذها؛ لردم الهوة التي بين املؤسسات التعليمية عموما وجامعة البيضاء خصوصا وبين املجتمع،
حيث قد قدمت الجامعة أكثر من ورقة عمل ودراسة جدوى ،منها مشروع إقامة مصنع الحديد بمديرةة
السوادية كمشروع حيوي قائم على دراسات أكاديمية ونزوالت ميدانية تستفيد منه املحافظة خصوصا
والجمهورةة اليمنية عموما ،إن خير دليل على الشراكة املتينة بين الجامعة واملجتمع املحلي هو حرص
الجامعة على أن تكون حاضرة في كل فعالية وطنية تقام؛ بل تجاوزت ذلك بعمل دراسات مستفيضة
ونزوالت ميدانية محاولة من خاللها الوقوف على بعض املشاكل التي يعاني منها املجتمع واقتراح الحلول
املناسبة لتلك املشاكل وفق دراسات أكاديمية ورؤى علمية رصينة ،لم يكن أولها البحث الذي قدمته
ألاستاذة  /خيرية املجدد حول قياس تركيز غاز الرادون املشع آلبار مياه الشرب في منطقة رداع وبيان مخاطره
الصحية ،كما حرصت الجامعة أشد الحرص في تقديم الخبرة واملقترحات ودراسات الجدوى حول استثمار
الثروات املوجودة في املحافظة ،وكان من ضمن ذلك دراسة جدوى مكتملة ألاركان ومشروع جاهز إلنشاء
مصنع حديد بمديرةة السوادية تم رفعها للجهات املختصة ،و مازالت قيادة الجامعة منتظرة تنفيذه عمليا
ليصبح واقعا مشهودا تستفيد منه املحافظة خصوصا واليمن عموما.
اليتسع املقام هنا لذكر ماتم إنجازه؛ فنحن في الجامعة نقف بين طموحات تعانق السماء نسابق الزمن
ونصارع الظروف لتحقيقها ،وبين ظروف أقل مايمكن وصفها به أنها مستعصية تشبه وقفتنا في تفاصيلها
رجال مجتهدا في واقع مظلم يبحث عن إبرة في قش عاهد نفسه أن ليس لديه إال خيار أن يجدها.
مت الكالم وربنا احملمــــــــودُ
ولـــــــه املكارم والعلى واجلودُ
ثـــــم الصالة على النبى حممدٍ
ماالحَ قمريٌ و أورق عـــــــود
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أ.عبداهلل عبدالنيب العيشي
مدير النظام اآللي
محافظة البيضاء هي قلب الجمهورية اليمنية ،وهي تكتظ بأعداد كبيرة من الطالب والطالبات الطموحين في
ُ
إكمال دراساتهم والرقي بأنفسهم في املجال العلمي ،كما تعد محافظة البيضاء من املحافظات اليمنية املحافظة على
العادات والتقاليدالتي تضيق على البنات إكمال دراستهن ً
بعيدا عن أهلهن ،فأتت جامعة البيضاء رغم كلياتها
البسيطة واملتواضعة؛ لتنفس على هؤالء الطالبات ،وتسهل التحاقهن بالسلك التعليمي رغم املعاناة التي يجدنها
سواء من الناحية العائلية أو املادية أو املسافات التي يقطعنها في سبيل تحقيق أحالمهن وغيرها من الصعاب في
الواقع املرير الذي نعيشه لسنوات طويلة مضت.
وقد الحظنا في ألاعوام املاضية تدني إقبال الطالب على الجامعة؛ بسبب الواقع الذي نعيشه وبسبب عدم وجود
الكليات والتخصصات التي يطمح إليها الطالب والطالبات.
ولجل املحافظة على الجامعة رأت قيادة الجامعة ضرورة إنشاء الكليات املهنية ،منها على سبيل املثال ال الحصر
كلية الطب وكلية الهندسة فهما من الكليات العلمية و املهنية ،التي من خاللها يخرج الطالب إلى سوق العمل.
ً
فكلية الطب أوال تعد ركيزة أساسية يعتمد عليها في ارتقاء املحافظة و استمرارية أي جامعة ،وثانيا هي من
الكليات التي تجذب إليها غالبية الطالب والطالبات لن الحقيقة والواقع يقوالن إن الطالب يطمح بتخصص من
خالله يلتحق بامليدان ويعمل على تطوير نفسه ،وال يسعى الطالب للحصول على الوظيفة الحكومية كما كان في
املاض ي؛ بل يفكر في التخصص الذي يعده السبيل الذي من خالله سيحسن من مستواه العلمي واملادي واملعيش ي .
ومن الكليات املهنية التي تطمح الجامعة إلى إنشائها كلية الهندسة؛ فهذه الكلية تعد من أكثر الكليات املهنية التي
تحتاجها املحافظة؛ لن غالبية أبنائها يعملون في املجال الهندس ي مثل الهندسة الكهربائية وامليكانيكية واملدنية.
فطموح أبناء جامعة البيضاء هو إنشاء كليات تخدم املحافظة والطالب ،و سيأتي اليوم الذي سيخدم فيه هؤالء
الطالب وطننا الغالي .
~ ~ 34
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وفي ألاخير ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل للمصباح الذي يحرق نفسه ليشع لنا وللجامعة وللمحافظة
النور وهو ألاستاذ الدكتور أحمد أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء ،الذي يسعى من خالل تنوع البرامج التي
يقوم بها في الجامعة إلى إظهار صورة جميلة لها أمام الجميع في الداخل والخارج؛ فله منا كل الود والاحترام ولكل
من ساهم وشارك معه في إبقاء وتطوير جامعة البيضاء.
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رابعًا  :نيابة رئاسة اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
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أ .علي عبداهلل أمحد املشرقي
مدير عام الدراسات العليا
إن مناسبة يوم العلم تعد خطوة ممتازة ،ومبادرة طيبة ،تتيح لنا الفرصة لنتحدث من خاللها عن مسيرة
عطاء ،وإنجاز تعليمي أكاديمي نوعي ،عمره عشر سنوات وسبعة أشهر حتى اليوم من العطاء ولابداع
والطموح في نيابة الدراسات العليا خصوصا والجامعة عموما؛ حيث تم تعييننا مع كوكبة متميزة من زمالء
املهنة ورفقاء النضال العلمي من أعضاء الهيئة لادارةة للجامعة في 12ديسمبر 8010م ،كان عددنا حينها
 18موظفا في مختلف لادارات والكليات ،وكان تعييني في البداية كمختص لادارة العامة للدراسات العليا ،ثم
حصلت على قرار رئيس الجامعة لسنة 8011م بتكليفي مدير إدارة الدراسات العليا ،وفي عام 8018م حصلت
على قرار رئيس الجامعة بتعيين مدير إدارة الدراسات العليا ،وفي العام  8011تم إصدار قرار رئيس الجامعة
بتكليفي مدير عام للدراسات العليا ،وفي 8012 /8/82م حصلت على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم( )21
لسنة 8012م بتعييني مدير عام الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة البيضاء ،والحمد هلل هذا القرار
جاء بفضل من هللا ثم بتقدير قيادة الجامعة لجهودنا في العمل ولانجاز حين ذاك ممثلة باألخ/أ.د سيالن
العرامي رئيس الجامعة حفظه هللا ورعاه وألاخ /د عبدالحكيم املخالفي أمين عام الجامعة ،الذي كان خير
معلم وخير صديق؛ فقد استفدنا منه الكثير والكثير في العمل لاداري وبهذه املناسبة العظيمة نتقدم
بالشكر الجزةل الي قيادة الجامعة السابقة ممثلة باألخ  /أ.د سيالن العرامي ،وألاخ /أ.د حمود العزاني،
وألاخ/أ.د شاكر الزرةقي ،والوالد أ.د عبدهللا املسيبلي رحمه هللا نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ،كما
نتقدم إلى قيادة الجامعة الحالية ممثلة باألخ /أ.د أحمد العرامي رئيس الجامعة ،والاخ /أ.د حميد الجبر
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا؛ بجزةل الشكر وعظيم الامتنان نظير ما يقومون به من عمل جبار،
وةبذلون من جهود استثنائية في اتجاه نهضة الجامعة من أجل إيصال رسالتها على الوجه املطلوب ،ونحن
ٌ
جنود مخلصون في هذا املضمار ،وغايتنا في كل ذلك أن تظل رسالة التعليم خافقة راياتها ،تصنع
معهم
ألاجيال ،وتنهض باليمن الذي يسكن في كل ذرة من ذرات أجسادنا ...عاشت اليمن حرة أبية...
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خامسًا  :األمانة العامة
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أ .حممد علي أمحد املولد
أمني عام اجلامعة
يوم العلم في جامعة البيضاء
كانت أول محاولة لي لاللتحاق بالتعليم الجامعي هي عام 1112م عندما تقدمت للدراسة في كلية التربية في
جامعة صنعاء ،ولكنني لم أتمكن من الدراسة بسبب الظروف املالية ،ثم حاولت مرة أخرى عام 1111م في
املعهد العالي لإلرشاد فكان من عميد املعهد الاعتذار النتهاء فترة القبول والتسجيل ،وفي عام 1112م تم فتح
التخصص في املعهد العالي للتدرةب والتأهيل في البيضاء فالتحقت فيه للدراسة في مادة اللغة العربية ،ولكن
بعد أن كاد يغلب علي اليأس من مواصلة الدراسة الجامعية.
وفي العام 1111/1112م فتحت كلية التربية في البيضاء ،فحاولت الالتحاق للدراسة فيها محاوال املقاصة
بما قد تم دراسته في املعهد العالي ،ولكن الكلية رفضت طلبي على الرغم من وجود قانون يسمح بذلك ،لكن
الجامعة اعتذرت بأن املعهد يتبع وزارة التربية وال يتبع الجامعة ،فاضطررت ملواصلة الدراسة في املعهد.
وفي ذات العام فوجئت باستدعائي من قبل الدكتور علي مظلوم – عراقي الجنسية -تخصص إنجليزي،
وأخبرني أن عميد الكلية الدكتور صادق العيني –عراقي الجنسية – تخصص أحياء ،يرةد مقابلتي ،وكذلك
أمين عام الكلية حينها ألاستاذ عبد لاله امليثالي ،ولم يخبرني الدكتور علي عن سبب دعوتي ،فاستجبت
للدعوة ،وفي أول مقابلة لي مع الدكتور صادق العيني عميد الكلية فوجئت بطلبي للتدريس في كلية التربية
ملادة الثقافة لاسالمية وفي قسمي الدراسات لاسالمية واللغة العربية ،فأخبرته بأنني ليس لدي مؤهل
جامعي في حينها ،فأجاب في الحال بقوله( :لدينا علم بأنك مجاز بإجازات علمية من كثير من املشائخ والعلماء
في العلوم الشرعية والنحو والصرف والبالغة ،واملطلوب أن توافينا بملف فيه صور تلك لاجازات وبموجبها
تقوم بالتدريس معنا بنظام الساعة) ،فما كان مني إال أن جهزت املطلوبـ وبدأت التدريس في الكلية ملادة
الثقافة لاسالمية – متطلب -ومن ثم في قسم الدراسات لاسالمية حيث درست أغلب املواد في القسم وفي
جميع املستوةات .وفي قسم اللغة العربية ،ملواد النحو والصرف والبالغة – املعاني والبيان والبديع -وألادب.
لم أكن أتوقع أن أكون ضمن أعضاء هيئة التدريس في الكلية ،ولكن شاء هللا أن أكون أحد أعضائها،
أولئك ألاعضاء الذين كانوا كخلية نحل تعمل دون كلل أو ملل لكي يرقوا بمستوى التعليم في الكلية ،والحق
أن ذلك ما كان ليكون لوال حكمة وحنكة الدكتور إسماعيل أبو عساف ،ثاني عميد للكلية– سوري
~ ~ 39
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الجنسية -تخصص أحياء؛ حيث عمل على إصالح وضع الكلية ،وكان يتمتع بالحنكة لادارةة والقدرة على
كسب العالقات ،والحكمة في التعامل مع املشاكل ،واستطاع في مدة زمنية قياسية أن يحل كثيرا من
لاشكاالت ،وفي عهده أقبل الطالب والطالبات على الدراسة في الكلية وتقدم وارتقى مستوى الكلية وبشكل
ملموس ،على مستوى الجامعة –جامعة ذمار -آنذاك ،وفي عهده أيضا شاركت في كثير من ألاعمال كعضو في
لجنة تحكيم للمتقدمين للتدريس في الكلية ،وعضو لجنة تحكيم ألاعمال املقدمة في ألادب للفوز بجائزة
رئيس الجمهورةة آنذاك.
ومن خالل جلوس ي مع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ،استفدت كثيرا من املعارف والخبرات،
ووجدت لدي الرغبة في مواصلة الدراسة رغم الظروف القاسية التي كنت أمر بها ،فواصلت دراسة
البكالرةوس في اللغة العربية ،وما إن أتممت البكالرةوس حتى أشار علي بعض لاخوة ،وفي مقدمتهم الدكتور
دمحم آلانس ي ،والدكتور حامد الخولي _ مصري الجنسية -تخصص لغة عربية؛ بالتقدم لدراسة املاجستير في
جامعة ذمار ،في الوقت الذي كنت أرى املاجستير أمرا صعبا ،بل مستحيال ،ولكن بعد أن أشار علي ألاساتذة
تقدمت متوكال على هللا للدراسة ،مع مواصلة التدريس في الكلية ،وقد صارت حينها تتبع جامعة البيضاء.
ثم كانت ثورة 11فبراير8011م وما تبعها من حراك ثوري استدعى نقلي إلى صنعاء ،وفي عام8012م كان
تعييني مسؤوال للوحدة التربوةة في محافظة البيضاء ،وكان من ضمن مهام وعمل الوحدة متابعة الجامعات
والعمل فيها ،فكان التواصل واللقاءات مع رئيس الجامعة حينها الدكتور حمود العزاني ،وكذلك بعميد كلية
العلوم لادارةة والحاسبات حينها د .حفظ هللا نصاري ،وأقامت الجامعة كثيرا من الندوات ،وحفل للتخرج
ُ
بحضور املشرف العام وضيوف من الدائرة التربوةة ،وبعد استقالة الدكتور حمود كلف الدكتور شاكر
الزرةقي رئيسا للجامعة ،ولوحظ تراجع ملموس في املتقدمين للدراسة في كليات الجامعة في البيضاء وفي
رداع ،وحينها وصلتني رسالة أن وضع الجامعة إذا استمر على هذا الشكل فإنها ستغلق ،فما كان منا في
الوحدة التربوةة إال أن تواصلنا مع لاخوة في دائرة التعليم الجامعي وفي وزارة التعليم العالي لكي يتداركوا
الجامعة ،فتم تكليف لجنة من التعليم العالي برئاسة الدكتور علي شرف الدين نائب وزةر التعليم العالي،
للنزول ورفع تقرةر متكامل عن وضع الجامعة وألاسباب التي أدت إلى تدهور الوضع ،واملقترحات .فكان نزول
اللجنة والتقينا بها واطلعت على الوضع والتقت بمحافظ املحافظة حينها الشيخ علي املنصوري رحمه هللا
وألاخ مشرف املحافظة الشيخ حمود شثان ،ورفعت اللجنة تقرةرها الذي كان من ضمن ما اقترحت فيه
اللجنة أن أكون أمينا عاما للجامعة ،وفي الحقيقة أنني لم أكن أتوقع أن أعود للعمل في جامعة البيضاء ال
سيما بعد أن تم نقلي من املحافظة ماليا وإدارةا إلى أمانة العاصمة ،لكن شاءت إرادة هللا أن أعود إليها أمينا
عاما ومدرسا أيضا ،وهذا فخر لي – حقيقة – وشرف كبير أن أكون مشاركا مع أخي رئيس الجامعة ألاستاذ
الدكتور أحمد العرامي ،الذي بذل وال يزال يبذل جل وقته وجهده في تطوةر الجامعة ورقيها ،وكذلك مع
لاخوة في رئاسة الجامعة وجميع منتسبي الجامعة من دكاترة وأساتذة وإدارةين ،فأكون مشاركا معهم جميعا
تطوةر الجامعة ورقي أدائها لكي تكون رافدا للوطن بخرةجيها ومخرجاتها ،وما كان للجامعة أن تتقدم وتنجح
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في أدائها وتعليمها إال بتكاتف الجميع وتآخيهم ونبذهم للخالفات وتقديم مصلحة الجامعة على املصالح
الخاصة ،وبفضل هللا ومنه حققت الجامعة كثيرا من املكاسب والنجاحات على مستوى التعليم والبحث
العلمي ولانتاج العلمي منذ تولى رئاستها ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي؛ كفتح معهد التعليم املستمر،
ومجلة جامعة البيضاء للبحوث ،وانعقاد املؤتمر العلمي ألاول والثاني نحن في صدد لاعداد له ونستقبل
أبحاث الذين سيتقدمون للمشاركة فيه .وقرةبا بإذن هللا سيتم فتح كلية الطب وكلية الزراعة والبيئة ،وال
يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من له يد في كل هذه املكاسب التي هي فخر لكل منتسبي الجامعة خصوصا
وألبناء املحافظة عموما.
وتسعى الجامعة إلى حل املشاكل املالية من خالل إعداد مصفوفة الجامعة والبحث عن التموةل
والتنسيق مع قيادة الوزارة لعقد املؤتمر الوطني لدعم الجامعة ،باإلضافة إلى إعداد الئحة صندوق دعم
الجامعة .
وأخيرا أسأل هللا التوفيق والنجاح لجامعتنا ،وأسأله أن يرزقنا لاخالص في أعمالنا ،ونسأله أن يرحم
شهداءنا ألابرار ،ويشفي جرحانا وةفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء.
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أ .أمحد عبدالرمحن العزاني
مدير عام الشؤون اإلدارية
الحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحابته .
يأتي تدشين يوم العلم في مطلع العقد الثاني من تأسيس الجامعة؛ ليكون محطة تحول نوعي في مسيرة
الجامعة ،ونأمل أن يكون له آثار إيجابية في مسيرة الجامعة وتطورها وإيجاد حلول سريعة واستراتيجية
للجامعة ،خاصة موضوع انقطاع صرف الرواتب ،وإيجاد مقر دائم لرئاسة الجامعة لتتمكن من حوسبة
العمل لاداري .
لقد كان لتأسيس مجلس مدراء العموم أثر طيب في نفوس الكادر لاداري؛ إلزالة الخلل بين جناحي
الجامعة (ألاكاديمي ولاداري) ،ونطالب بانتظام انعقاد املجلس ،كما نرى إقرار هيكل الجامعة أمرا هاما ،و
نؤكد مطالبتنا بضرورة استكمال التوصيف الوظيفي.
من املعلوم أن الجامعة ناشئة ،وفي محافظة نائية ،و مع بداية الاحتجاجات التي قامت عام 8011م تأثرت
ألاوضاع فيهامثل بقية مؤسسات الدولة ،وزاد من سوء الوضع العدوان والحصار الاقتصادي ،لكن
تضامن الشرفاء جعلها تتجاوز كل ذلك واستمرت في أداء عملها .
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ذكرى تأسيس جامعة البيضاء
أ .أمحد حممد علي الفرزعي
مدير إدارة املراجعة
تأسست جامعة البيضاء تلبية لطموحات وتطلعات أبناء محافظة البيضاء رغم إمكانياتها املادية وتكويناتها
التخصصية فلم تكن شاملة لكل التخصصات واملجاالت؛ إال أنها مثلت انطالقة حيوية وعلمية خففت عن كأهل
كثير من ألاسر عبء انتقال أبناء املحافظة إلى املحافظات ألاخرى ،ووفرت فرص في الجانب الوظيفي بشقيه
ألاكاديمي وإلاداري ،وكانت الجهود منصبة في تسريع إنشاء كلية الطب والهندسة.
منذ تأسيس الجامعة التحق بها كثير من أبناء املحافظة ومثلوا ر ً
افدا لقطاع الخدمات وسوق العمل ،ورغم
إلامكانيات الضئيلة للجامعة إال أنها تسعى لتطوير العملية التعليمي؛ حيث تم فتح برنامج املاجستير التنفيذي في
الجامعة ،وهو يمثل خطوة متقدمة ونوعية في مخرجاتها ،وكذلك املاجستير ألاكاديمي في قسم الرياضيات
والدراسات إلاسالمية واللغة إلانجليزية ،وهو دليل على إصرار ومثابرة قيادة الجامعة لتطوير العملية التعليمية،
وكذلك التعليم املستمر الصحي إذ يمثل خطوة جادة الحتواء الجامعة لجميع التخصصات التي تخدم املجتمع
والبلد بشكل عام ،و لن الجامعة مهتمة بمخرجات عالية الكفاءة والتحصيل العلمي ،وفي ظل ذكرى التأسيس؛
نطالب الجهات املسؤولة برفد الجامعة بموازنات تشغيلية وإمكانات مادية ،تعوض سنوات الحرمان والتهميش،
ً
صرحا
ورفد الجامعة بدرجات أكاديمية وفنية وإدارية من أجل أن تنهض الجامعة حيث يجب الاهتمام بها كونها
ً
علميا يمثل واجهة املحافظة و بالعلم ترتقي الشعوب.
وفي ألاخير وفق هللا الجميع ملا فيه خدمة العلم والقائمين عليه ،ونتمنى التوفيق لقيادة الجامعة ممثلة برئيس
الجامعة أ.د أحمد أحمد العرامي الذي يسعى بكل جد وتفان من أجل تطوير العملية التعليمية ،والذي كانت له
بصمة واضحة في التطوير والنقلة النوعية للجامعة.
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الكليات واملعاهد واملراكز
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أوالً :كلية الرتبية والعلوم  -رداع
الرؤية :
التطلع إلى تحقيق مكانة متقدمة على مستوى كليات التربية والعلوم في اليمن ،واستقطاب
الطالب في التخصصات المختلفة.
الرسالة :
إعداد وتأهيل الكوادر التربوية في مختلف التخصصات ،وتشجيع البحث العلمي لدعم التنمية.
األهداف :
 .6إعداد الطالب علميًا ومهنيًا ،وتخريج معلمين أكفاء؛ ألداء واجب العملية التعليمية في مراحل
التعليم العام على أكمل وجه.
 .0تأهيل المعلمين أثناء الخدمة ،ورفع قدراتهم.
 .0إعداد مخرجات قادرة على إدارة العملية التعليمية والتعلمية.
 .1إكساب الطالب قدرات توظيف طرق التدريس الحديثة ،واستراتيجيات التقويم.
 .5تعريف الطالب باالتجاهات التربوية الحديثة والمفاهيم والنظريات ،وتطبيقاتها.
مقر الكلية  :تقع الكلية في مدينة رداع.
التأسيس  :تأسست الكلية عام 6991/6990م.
نظام الدراسة  :تتبع الكلية نظام الفصلين الدراسيين ،ونظام الدراسة فيها أربع سنوات.
التخصصات  :تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات اآلتية :
 .6الدراسات اإلسالمية.
 .0اللغة العربية.
 .0اللغة اإلنجليزية.
 .1الرياضيات.
 .5الكيمياء.
 .1الفيزياء.
 .7التربية الرياضية.
 .8علوم الحياة.
 .9معلم صف.
 .62معلم حاسوب.
 ابتداء من العام الجامعي 0200/0206م ستستقبل الكلية المعلمين أثناء الخدمة من حملة الدبلومبعد الثانوية للحصول على شهادة البكالوريوس.
 برامج الدراسات العليا:
 بدأ التدريس في تخصصات (الرياضيات  -الدراسات اإلسالمية  -اللغة اإلنجليزية) في العام الجامعي 0200 /0206م سوف تفتتح تخصصات علوم الحياة(ميكروبيولوجي -علم الحيوان  -علم النبات) ،والعلوم التربوية ( اإلرشاد التربوي -
اإلدارة التربوية  -علم النفس التربوي ).
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عمداء الكلية :
 .6د .طاهر عبدالرحمن قحطان (  6991 - 6990م)
 .0د .جابر السنباني ( 6991 -6995م )
 .0د .جاسم الديلمي ( عراقي الجنسية ) ( 6998 - 6997م )
 .1د .حسن عبدالحميد هاشم ( مصري الجنسية ) (0220 - 6999م )
 .5د .مأمون عبدالرزاق فرج اهلل السيد ( مصري الجنسية ) (0221 - 0220م )
 .1د .محمد العماري (0227م )
 .7د .عبده فرحان الحميري () 0229 - 0228
 .8د .صادق حمود دماج (0266 - 0262م )
 .9د .عامر رشيد حسن ( عراقي الجنسية ) (0260 - 0266م )
 .62أ.د .محمد مسعد معجب (0265 - 0260م )
 .66د .مهيوب محمد قايد شباطة ( ) 0261
 .60أ.م.د.عبداهلل محمد الطويل ( 0268 - 0267م )
 .60د .محمد أحمد منصر ( 0202 - 0269م )
 .61د .عبداهلل قايد نعمان ( 0206 -0202م )
 .65أ.م.د .نايف علي األبرط ( ) 0206
أمناء الكلية :
 .6أ.علي أحمد المالحي( 6991 - 6990م)
 .0أ.عبداهلل محمد صالح المجربي (6998 - 6997م )
 .0أ .حفظ اهلل ناصر عبداهلل (0222 - 6999م )
 .1أ.ناجي الغياثي(0226 - 0222م )
 .5أ.أحمد عبادي شيبان(0220م )
 .1أ.توفيق أحمد الخزان (0260 - 0220م )
 .7أ.عامر قايد الجهمي ( 0265 - 0261م )
 .8أ.توفيق أحمد الخزان ( )0265
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أ.م.د .حممد حسني النظاري
يوم العلم ...جامعة البيضاء عقد حماوالت إثبات الوجود
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وصالة ربي وسالمه على مدينة العلم وبابها وكل آلال والصحب الكرام.
خيط رفيع بين أن تفرض وجودك وبين غروب شمسك ً
تماما ،وما بين الحالتين تكون هناك محاوالت حثيثة لقطع
ذلك الخيط ،من قبل أعداء النجاح.
جامعة البيضاء التي تأسست في  01يونيو 8002م ،وقعت بين فكي كماشة تمثل الفك ألاول في توقيت التأسيس
وما تاله من أوضاع غير مستقرة عاشتها بالدنا وبرز ذلك بجالء في العام 8000م ،والفك الثاني كان مجموعة من
الشخصيات التي لم َتر في وجود الجامعة غير منفعة شخصية ،فهي هي تهدئ ألامور طاملا كانت الفائدة في صفها،
ً
فيما تشن ً
ضروسا (على الجامعة وكوادرها) وبأساليب متعددة منها ما هو ظاهر وألاكثر في الخفاء.
حربا
بدأت الجامعة بخطوات جيدة ،ومكنها الدعم الحكومي (الذي بدأ يتقلص منذ نقل البنك من العاصمة صنعاء)
كما ساعدها جذوة الحماس املجتمعي بوجود جامعة في محافظة البيضاء ،سواء من الشخصيات الاعتبارية أو
ألاهالي الذين دفعوا بأبنائهم (بقوة) لاللتحاق بكليات الجامعة.
لم يتم استغالل الدعم الحكومي والزخم املجتمعي في الارتقاء بواقع الجامعة ،وإنشاء كليات طبية وهندسية (كما
فعلت جامعات أخرى) حيث إنه تم استنساخ كليات الجامعة في مدينتي البيضاء ورداع ،وابتعدت الجامعة عن
ً
إنعاشا ً
وقتيا
التخصصات التي تلبي سوق العمل (باستثناء تخصصات املحاسبة ونظم املعلومات التي أحدثت
لتدفق الطالب) فبقاء أي جامعة مرهون بما تقدمه للمجتمع ،وهذا ما افتقدته الجامعة لسنوات كثيرة.
ً
ً
خطيرا ،كاد ينهي الحلم الذي انتظره املجتمع املحلي لسنوات ،ولعل وجود
منعطفا
مثلت حادثة إغالق الجامعة
شخصيات صادقة (من املجتمع املحلي) كان له أثره على الجامعة؛ فقد كان ملواقف ألاستاذ عبد هللا إدريس نائب
وزير الثروة السمكية (من قبل تأسيس الجامعة ولغاية آلان ) ألاثر الكبير في مختلف املواقف الداعمة للجامعة،
كذلك الشيخ حمود شثان الوكيل ألاول ملحافظة البيضاء ،الذي كان لتواجده الدائم في أنشطة الجامعة وقربه من
قضاياها وحضوره لجلسات مجلس الجامعة ،تكوين فكرة عميقة عن احتياجات الجامعة والعمل على تذليل
الصعوبات ،كما كان لألستاذ دمحم جار هللا سكران عضو مجلس الجامعة ممثل لجنة ألاهالي ،دور فعال في تسليط
الضوء على قضية إغالق الجامعة ولفت الانتباه لهذا الحدث الخطير.
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إن أي مرفق ال يمكن له النجاح ما لم يحظ بقيادة لها ثقل مجتمعي ومساندة حكومية وشخصية قوية ،ولعل تلك
الصفات توفرت في أ.د أحمد العرامي الذي منذ تعيينه ً
رئيسا للجامعة في بداية العام 8002م( ،مع تقديرنا لكل
ألادوار التي قام بها رؤساء الجامعة السابقون) ولكن بمجيئه تغيرت مجريات ألامور ،ولعل أولها تمثل في طي صفحة
إغالق الجامعة ،وما تالها من إجراءات تأسيسية ،كإيجاد لوائح للجامعة في مختلف القطاعات وإلادارات ،إضافة
لجذب الكادر(الذي كان يراد تطفيشه) من خالل إيقاف الترقيات ألاكاديمية ،وبالتالي إدخال إلاحباط في نفوس
الكادر ،وإشعاره بأن بقاءه في الجامعة هو قتل ملواهبه وإبداعاته ،وقد مكن الانفتاح على الترقيات من إنجاز أربعة
أضعاف (في أقل من ثالث سنوات) ما تم إنجازه في عشر سنوات.
عندما نتحدث عن يوم للعلم فنحن نتحدث عن العلوم التي تحويها مختلف البحوث ،ومن املؤسف بأن الجامعة
قبل عام 8002م افتقدت ملجلة علمية محكمة ،يتمكن خاللها الكادر من نشر أبحاثهمً ،
نظرا لصعوبة النشر في
املجالت العلمية وارتفاع تكاليفها (خاصة الخارجية منها) ولهذا فقد ممثل إنشاء مجلة جامعة البيضاء (لها رقم
محلي ودولي) ً
إنجازا ً
علميا للجامعة والكادر ،ومع زيادة إلاقبال على النشر (من داخل اليمن وخارجها) أقرت الجامعة
فصل املجلة ملجلتين (إنسانية وتقنية)  ،مما يجعلنا نعيد الذاكرة إلى ما قبل عامين ونصف ،عندما كنا نحلم بمجرد
وجود مجلة علمية محكمة تصدر عن الجامعة ،والجدير ذكره أننا سبقنا جامعات حكومية في وجود مجلة علمية
محكمة.
ولقد كان من املستحيل مجرد التفكير بإقامة مؤتمر علمي في جامعة البيضاء ،وهذا ما تحقق في أغسطس
8080م ،عندما أقيم املؤتمر العلمي ألاول ،والذي أشاد به الجميع ،وما تكريم معالي أ .حسين حازب وزير التعليم
العالي والبحث العلمي لكل كادر الجامعة الذي شارك في املؤتمر ،إال دليل بأن الوزارة املختصة ترى أن هناك نقلة
شهدتها الجامعة ،التي كانت قبل فترة بسيطة على وشك إلاغالق.

نجاح املؤتمر ألاول (الذي سبقت فيه الجامعات جامعات كثيرة) كان ً
حافزا للتفكير في املؤتمر الثاني الذي سيجري
بعد أقل من شهرين من آلان (أغسطس 8080م) بنفس تقنيات الزوم التي جرى عن طريقها املؤتمر ألاول وقد
فرضتها( التقنية) وجود جائحة كورونا ،التي وجبت التباعد الاجتماعي.
لم يكن من حل أمام التناقص الكبير لعداد الطالب إال فتح تخصصات علمية تلبي رغباتهم وتتماش ى مع
احتياجات سوق العمل ،وقد مثل افتتاح برامج ماجستير أكاديمية وتنفيذية في مختلف ألاقسام فرصة لتأهيل
أعضاء هيئة التدريس املساعدة بالجامعة إلى جانب مختلف القيادات إلادارية في املحافظة ،كما مثل افتتاح معهد
ً
تدريجيا لرحاب الجامعة ،كما فتح ألامل
التعليم املستمر (مساعد طبيب ،صيدلة ،مختبرات) فرصة لعودة الطالب
في أن تكون نواة لكلية الطب ،إضافة إلنشاء كلية الهندسة التقنية بما فيها من تخصصات زراعية ،ورغم أن الواقع
يوحي بصعوبة تحقيق ذلكً ،
نظرا للوضع الاقتصادي وما تحتاجه الكليتان من إمكانيات مادية وبشرية ،يصعب
توفيرها ،ولكن الفوارق تتذلل بين الحلم وتحقيقه ،إذا ما توفرت البيئة املناسبة والرغبة الصادقة وإلادارة القوية،
فجامعة البيضاء وكادرها يحتاجون التفاتة قوية من السلطات العليا وتقديم الدعم الذي يعين الكادر على تنفيذ
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ً
مستمرا في العملية التعليمية رغم انقطاع املرتبات منذ نقل البنك املركزي في أواخر
مهام الجامعة ،ال سيما وأنه ظل
العام 8001م.
هذا الحراك العلمي والبحثي جعل من الضرورة بمكان تجميع إلانتاج العلمي لكادر الجامعة ً
بدءا بملخص ي
املاجستير والدكتوراه ومرو ًرا بالبحاث املنشورة في املجالت العلمية وانتهاء باملؤلفات وبراءة الاختراع الخاصة بكادر
الجامعة ،ورغم أن الدليل مهم في املقام ألاول لكادر الجامعة ،إال أن بعضهم مازال غير راغب في النهوض بالجامعة،
ً
ً
وخارجيا ) رغم
داخليا
وقد تبين ذلك في الامتناع عن املشاركة في الدليل (رغم أهميته العلمية كمرجع للباحثين
ً
مبادرا إلرسال إنتاجه العلمي،
املحاوالت الحثيثة إلقناعهم ،مع تقديرنا للكادر الواعي بأهمية الدليل ،والذي كان
حتى يصدر الدليل (كما هو مخطط له) متز ً
امنا مع إقامة املؤتمر العلمي الثاني.
إن فكرة تخصيص يوم للعلم بجامعة البيضاء تعد من ألافكار البناءة التي لها ما بعدها ،كي يستغل الكادر ذلك
في بناء الجامعة ،بدال عن البحث عن بناء مجد شخص ي عبر السعي لتولي هذا املنصب أو ذاك ،متناسين بأن املهمة
الرئيسة لألستاذ الجامعي تتمثل في التدريس والبحث العلمي.
أن تجربتي مع الجامعة بدأت منذ التعيين بدرجة املاجستير في العام 8001م (عندما كانت تابعة لجامعة ذمار)
وبعد إنجازي للدكتوراه (قبل الفترة املحددة لإليفاد) في دولة الجزائر الشقيقة ،عايشت كل رؤساء الجامعة
وقياداتها وكادرها ألاكاديمي وإلاداري ،ومكنني ذلك من الوقوف على أوضاع الجامعة ،بل والدفاع عنها أمام كل
ً
مدافعا عن طالب
محاوالت التشويش عليها ،ولعل مخاطرتي بالظهور في قناة الحرة (عام 8002م على الهواء مباشرة)
الجامعة وعلى وجه التحديد الفتيات ،عندما أريد أن تتحول الجامعة (عبر الرواية املخلة لآلداب وألاعراف والدين)
إلى ساحة لنشر الانحالل ألاخالقي ،ومن ثم مهاجمتها بسبب ذلك من قبل الجهات املتشددة التي كانت قريبة من
املشهد حينئذ.
ً
أيضا أفتخر بأني في مقدمة الكاشفين ملخطط إغالق الجامعة (ألاول عام 8002م والثاني عام 8002م) وكشف
ذلك للرأي العام عبر وسائل إلاعالم والتواصل الاجتماعي ،رغم أن ذلك كلفني الكثير من املؤامرات التي حيكت
ضدي وليس أقلها إخفاء كل ما يخص ترقيتي ألاكاديمية وتأخير ترقيتي لكثر من عامين.
أشعر بالفخر أنني متواجد في كل املشاريع الناجحة بالجامعة ،كسكرتير ملجلة جامعة البيضاء ،ورئيس اللجنة
إلاعالمية للمؤتمر العلمي ألاول ،ورئيس لجنة فريق إعداد دليل إلانتاج العلمي لجامعة البيضاء منذ إنشائها ولغاية
آلان ،وكذلك عضو لجنة إعداد الالئحة ألاكاديمية ،إضافة لعديد من ألانشطة العلمية وإلاعالمية.
كنت وما زلت على يقين بأن ألاستاذ الجامعي يمكن له أن يبدع حينما يتفرغ للعمل ألاكاديمي والبحثي (من خالل
ً
ً
ً
ً
علميا د ً
بحثا ً
وخارجيا والاشتراك في
داخليا
وخارجيا والعمل في هيئة تحرير  ٧١مجلة علمية
اخليا
نشر أكثر من 80
ً
ً
ً
مؤتمرا ً
ً
عازفا عن تولي أي منصب إداري
وخارجيا) وما يتصل بهما ،ولهذا كنت وما زلت
داخليا
علميا
أكثر من 80
يقيدني عن خدمة الجامعة في الجوانب التي أرى أني أستطيع أن أقدم لها الكثير.
ً
ً
جميعا بذكرى تأسيس هذا الصرح
مجددا أبارك لقيادة الجامعة وكادرها ألاكاديمي وإلاداري والطالبي احتفالنا
العلمي من خالل تخصيصه كيوم للعلم ،نحتفل به كل عام ،وأسأل هللا العلي القدير أن يأتي الاحتفال القادم ،وقد
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تحقق للجامعة أكثر مما هو حاصل آلان ،فما تحقق ش يء كبير ( ً
قياسا بما كانت الجامعة مقبلة عليه) ولكنه ليس
كل ما نأمل أن نصل إليه.
ً
تسليما ً
كثيرا
وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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أ.م.د .حممد محود احملفدي
رئيس قسم اللغة اإلجنليزية  -كلية الرتبية والعلوم رداع
إن الحديث عن أي تجربة شخصية يتطلب التجرد من املعطيات الذاتية ،بقدر إلامكان؛ حيث يقتض ي
الحديث موضوعية الطرح و تجرد الفكرة؛ وعليه فإن الحديث هنا ليس القصد منه سرد الذاكرة التاريخية
للحدث فحسب ،بل هي وقفة لقراءة التجربة من منظور صانع الفعل وشاهده في آن واحد.
بدأت عالقة انتمايي ملؤسسة جامعة البيضاء منذ عام 8002؛ حيث عملت ً
معيدا بقسم اللغة إلانجليزية كلية
التربية والعلوم برداع ،وكانت الكلية حينها تتبع جامعة ذمار ،وفي العام  8002تم فك الارتباط عن جامعة ذمار
وإنشاء جامعة البيضاء ،كنت آنذاك قد أنهيت مشوار دراسة املاجستير في ألادب إلانجليزي ،جامعة ميسور،
جمهورية الهند ،وكان لي الشرف أن يكون أول قرار إيفاد طالب من جامعة البيضاء هو قرار استمراريتي لدراسة
الدكتوراه في جامعة ميسور-الهند؛ وبهذا اقترنت سيرتي العلمية والعملية بجامعة البيضاء لتجسد لتجربة هوية
ً
مؤخرا بقرار رئيس الجامعة
الانتماء املؤسس ي نوع من العالقة العضوية الوجودية ،وتجذرت هوية هذا الانتماء
بتكليفي في رئاسة قسم اللغة إلانجليزية بكلية التربية والعلوم برداع بعد تدشين برنامج الدراسات العليا في
القسم ،وقرار رئيس الجامعة بترقيتي لدرجة أستاذ مشارك في ألادب إلانجليزي ونقده ،وبهذا تتوج التجربة بتكامل
الرؤية املؤسسية و الطموح الفردي في انسجامية الهدف بين املؤسسة وأعضائها.
وال يمكن لي تجربة أن تكون صفرية ألالم أو مثالية إلانجاز؛ حيث تربط التجارب بسياقات واقعية مختلفة
ً
وكثيرا من زماليي ً
السيما عندما يتعلق ألامر بمفهوم املؤسسة كثقافة ،وقيادة ،وإدارة ،لقد عايشت ً
جامدا
واقعا
في مرحلة كانت فيه الجامعة قادرة على إنجاز الكثير لتوفر عوامل أكثر للنجاح والتطور ،ورافق ذلك القصور
املؤسس ي شعور اتسم باإلحباط نتج عنه تراجع في القيمة املؤسسية للجامعة ،و تراكم الشعور باإلقصاء
وإلافراط في املركزية ،وما كان عدم تسوية وضعي لستاذ مساعد حتى آلان إال نتيجة لتلك الحقبة من حياة
ً
الجامعة ،بعدها انتقلت الجامعة إلى مرحلة من إعادة اعتبار للكيان العضوي املؤسس ي ناشدة روح الانتماء
املؤسس ي ،لكن سرعان ما انقضت لتعود إلى مرحلة التماهي والتراجع في جميع املستويات ،رافقها غموض الطرح
و عدمية الهدف ،لست بصدد السرد التاريخي للتجربة ،كما أسلفت ،ولكن البأس الستقراء واقع التجربة؛ كون
الحديث عنها يعطي للنص ً
ً
مغايرا للمألوف في سرد الرواية الذاتية.
طعما
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ً
مؤخرا ،مؤسسة علمية بحثية ،وكان لذلك أثر كبير في الدفع والرفع بهوية الانتماء
برز نجم جامعة البيضاء
َ
مؤسسيا خلق إ ً
ً
ملستويات قياسية وفي مجاالت مختلفة ،وخلق ً
بداعا ،ينبغي رعايته والحرص عليه من
وعيا
الانجراف ،وفي معادلة بسيطة من خالل تجربتي ،إن غياب ألاداء ال يعني أ ًبدا عدم وجود إلامكانيات؛ حيث ُتظهر
مؤشرات إلانجاز في آلاونة ألاخيرة في الجامعة إلى ارتفاع نسبة ألاداء رغم ظآلة إلامكانيات؛ وهذا ماتحقق على
مستوى الجامعة والقسم ،إال أن طموحنا يتجاوز ماتحقق إلى عوامل بقاء أكثر حيوية أاكثر ديمومة ً
بعيدا عن
الشكلية أو التنظير.
ٌ
سعيد بانتمايي لجامعة البيضاء ،فهي تجربة وهوية.
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أ .عبد الكايف عبد اهلل الرفاعي
معيد يف قسم اللغة العربية  -كلية الرتبية والعلوم رداع
(جامعة البيضاء الواقع والطموح)
ُ
ُ
قة بتلك آلامال التي عشت معها،
ُرغم تلك الصدمات التي فاقت الخيال سلبا ال إيجابا ،ما زلت على ث ٍ
ُ
َ
ُ
زمن ،وكرست في أعماقي مبدأ الوصول أو الوصول ،ال زلت على ثقة ٍ بأن لذة النجاح وإشراقة
وصاحبتني منذ ٍ
ُ
ُ
ستنسيني َ
تلك التساؤالت والاستغرابات كلها التي تنتابني بين
املستقبل ستنسينا مرارة الحياة ،وبؤس الواقع
ٓ
َ
َ
الفينة وألاخرى...أهكذا هو واقع الجامعات !!؟ ها قد قطعت القفار ،وتنازلت عن ذلك العمل الشاق  -في
ُ
َ
َ
قطن حضرموت !!! -؟؟ وهجرت ألاهل والخالن في إحدى ضواحي إب الخضراء ،حتى ت ْحتس ي مأساة هذا
الواقع البائس !!!؟؟
وأنا أحتس ي كوب الشاي ،في إحدى ليالي الشتاء الباردة ساقت ألانباء إلينا خبر إحدى الشخصيات
ألاكاديمية ،وكغيرها من الشخصيات التي لن تزةدنا أو تنقصنا شيئا مما ُ
نحن فيه ،كفانا في جلستنا كوب
َ ُ
الشايُ ،ون ٌ
كت َنتسلى بها ،حتى لكأننا في ذلك العالم الذي َ َس ُ
مته لنا ُمخيالتنا البريئة ...
ر
وفي صراع ُمحتدم مع نفس ي ،وأنا أتص ُ
فح مواقع التواصل الاجتماعي بين :فيس بوك ،وواتساب ،وتيلجرام
ٍ
ٍ
َ
ُ
 ...وغيرها من املواقع التي قدمت لها إعجابا وامتنانا؛ ملا أهدتني من أخبار قيادة الجامعة التي أظهرت
َ
ٓ
ُ
يشه الجامعة ،وللتقاعسات التي َ
أعاقتها من اللحاق بركب الجامعات
استياءتها واستنكارها للواقع الذي تع
ُ
ُ
املتقدمة ،وقوبلت تلك التساؤالت الاستنكارةة بالقبول من قبل الكادر ،ومن قبل كل ُمح ٍب للعلم والعمل،
ََ
حينها وبفضل من هللاُ ،ثم بفضل القيادة الحكيمة ُم َمثلة برئاسة الجامعة ونوابها َتضافرت ُ
الجهود ُمكللة
ٍ
ََ
َ
ُ
ُ
بروح لاخالص والتفاني في سبيل تكريس لبنات املستقبل الزاهر ،ورفع علم الجامعة؛ لتثبت وجودها بين
َ
ُ
َ
َ
َ
تلك الجامعات ...وبتكاتف الجميع َعقدت الجامعة ُمؤتمرها العلمي ألاول في أغسطس 8080م ،وأصدرت
ُّ
مجلةعلمية ْ
محكمة ،حوت الكثير من الدراسات وألابحاث ...وعلى َعتبات انعقاد مؤتمرها الثاني ها هي تفع ُل
يوما لها (يوم العلم لجامعة البيضاء) تحت شعار  :جامعة البيضاء الواقع والطموح.
ُ ُ
َ
جذورها ،وتعلو س ُ
يقانها؛ لتناطح القمم ،وترفع لواءها
ها هي جامعة البيضاء اليوم تعد عت َادها ،وتمد
ُ
ُ
ُ
ألامم ،بما ُتقدمه َ
وندوات علميةُ ،رغم املعاناة ،رغم ألالم ،رغم انقطاع
تقدمه من بحوث ومؤتمرات
وس
بين
ٍ
ُ ٌ َ
َ
َ َ
ٌ
ٌ
تت للعالم أجمع :أنها ٌ
راسخ ال ُيقهر ،مدرك ألهمية
شامخ ال ُيهزم ،وأن كاد ُرها
كيان
ألاجور ...رغم ذلك كله أثب
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ُ
َ
ُ
العقل ُوجدت الصناعات ومتى ُوجد العقل
دور في إعداد وبناء العقل البشري ،فمتى ُوج َد
من
إليه
ل
وك
أ
ما
ٍ
العقل ُوجد ُ
ُ
العمران!! ووجد السالم.
ُوجدت الاختراعات والتكنولوجيا !! متى ُوجد
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أ .توفيق أمحد اخلزان
األمني العام املساعد لشؤون كليات رداع
جامعة البيضاء خالل فترة إنشائها
مقدمة  :حول تأسيس الجامعة من الواقع الذي تم في حينه.
أينعت فكرة تأسيس الجامعة في محافظة البيضاء من قبل عمادة كلية التربية والعلوم رداع وعلى وجه
التحديد من قبل عميد الكلية د .مأمون عبدالرزاق فرج هللا السيد (مصري الجنسية) ،الذي بادر بطرح فكرة
إنشاء الجامعة في عام 8002-8008م؛ فعرض الفكرة على الوالد الفاضل املرحوم السيد دمحم يحيى دمحم الشامي
محافظ املحافظة ،الذي كان يعطي كلية التربية والعلوم رداع رعاية كاملة ملختلف الجوانب ،وتذليل الصعاب،
وحل مختلف املشاكل التي تواجه العملية التعليمية ،و الجوانب ألامنية للكلية ،وعلى رأسها حرصه على املساحة
الواقعة في الجهات ألاربع ملباني الكلية ،واملتمثلة في توسعة الحرم الجامعي للكلية التي كانت تتعرض لالعتداء،
ً
معجبا بعميد الكلية الذي كان يتابع املحافظ بعمل أنشطة علمية وغيرها وفي تلك السنة كانت الكلية تابعة
وكان
لجامعة ذمار ومن منجزات عمادة الكلية وأدائها في عام 8002-8008م أنه تم افتتاح قسمين (قسم الفيزياء وقسم
التربية الرياضية والبدنية) .
وتحملت عمادة الكلية أعباء توفير احتياجات القسمين؛ كون الافتتاح تم بدون موافقة نيابة رئاسة الجامعة
للشؤون ألاكاديمية؛ بل كان هناك اعتراض من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤون ألاكاديمية في حينه أ .د  /أمين
الحميري وبالذات عن افتتاح قسم التربية الرياضية والبدنية؛لنه ال يوجد لدى الجامعة أي منهج للتخصص
إضافة إلى عدم وجود كادر تدريس ي ،ومع ذلك تم التنسيق والتوجيه من عميد الكلية لرئيس لجنة القبول
والتسجيل للعام 8002-8008م أ /توفيق الخزان بأن عليه استقبال طالب في القسمين الجديدين وتم تسجيل
مائة طالب وطالبة بقسم الفيزياء وثمانية وأربعين ً
طالبا بقسم التربية الرياضية والبدنية ،وفي نفس العام أقامت
~ ~ 55

61

0206

الكلية ندوة علمية تحت شعار( التسامح والتصالح) تعالج الثأر القبلي واستمرت ثالثة أيام شارك فيها عدد من
ألاكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية ،و تم تقديم البحوث العلمية من قبلهم كما أديرت الحوارات بين
املسئولين باملحافظة ،وعلى رأسهم محافظ املحافظة العميد الركن يحيي دمحم الشامي ،وشارك من املنطقة
واملحافظة عدد من املشائخ والعقال والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ،وكان من مخرجات الندوة العلمية
صدور كتاب توثيق كل الجوانب العلمية ومخرجات ونتائج وأبحاث الندوة ،ووزعت من الكتاب ً
عددا من النسخ
ملختلف الجهات ،مثل الجامعة بذمار واملحافظة ونسخة ملكتبة الكلية وغيرها،
ومن ألانشطة واملشاريع التي تم تحريكها من قبل عمادة الكلية وأداء الكلية آلاتي :
 .0مشروع رصف وزفلته طريق الكلية الذي تكرمت العمادة برفع مذكرات ملخاطبة محافظ املحافظة العميد
ً
وأيضا قامت العمادة بمخاطبة
الركن  /يحيى دمحم الشامي تضمنت املطالبة بشق ورصف وزفلته طريق الكلية،
رئيس الجامعة أ.د /عبدهللا أحمد املجاهد تضمنت املطالبة بأعمال إصالح وشق ورصف طريق الكلية ،وبعد
املتابعة ملحافظ املحافظة ورئيس الجامعة كانت النتائج أنه تم مخاطبة وزير ألاشغال من قبل املحافظ ومن قبل
رئيس الجامعة بمذكرات تضمنت مطالبتهم بالقيام بأعمال الشق والرصف لطريق الكلية ،وتم تكليف أ .توفيق
الخزان بأعمال املتابعة لوزارة ألاشغال ،وقام أ .توفيق الخزان بأعمال املتابعة لوزارة ألاشغال وقام بجميع ألاعمال
املطلوبة حيث تم اعتماد شق وزفلته الطريق ملسافة  550متر ابتداء من الطريق العام وحتى داخل الكلية.
 .8مشروع إسقاط ومسح مساحة ألارض الواقعة بالجهات ألاربع ملباني الكلية املتضمنة توسعة الحرم الجامعي،
وهذا املشروع تم رفع مذكرات املخاطبة من قبل عمادة الكلية وإدارة الكلية ملحافظ املحافظة ورئيس الجامعة
وبالذات عندما زادت الاعتداءات من قبل ألاهالي املجاورين ملباني الكلية (الشواهرة من جهة الغرب والجنوب،
ومن الشمال والشرق آل قادري) وتمت التوجيهات من قبل محافظ املحافظة للجهات املختصة ،واملعنية
باملحافظة ،ومديرية رداع ،واملجلس املحلي ،وتم تشكيل اللجان من الجهات املختصة ،ومن الكلية برئاسة محافظ
املحافظة ،وصدرت القرارات بها من الشؤون القانونية باملحافظة ،وتم تكليف املهندسين ملسح وإسقاط املساحة
على الواقع ،وبموجب املخطط العام للمنطقة تمت جميع أعمال املسح وإلاسقاط وتم رفع مخطط إلاسقاط بعد
تعميده من اللجان ومحافظة املحافظة ورفعه للجهات العليا الستكمال إجراءات اعتماده وتم تكليف أ .توفيق
الخزان بهذه املهمة.
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كانت كلية التربية والعلوم برداع وكلية التربية بالبيضاء تتبعان جامعة صنعاء حتى عام  0221م وفي عام 0222م
تم ضمهما إلى جامعة ذمار عند تأسيسها وبقيت الكليتان تتبعان جامعة ذمار حتى العام الجامعي 8002-8002م
حيث صدر القرار الجمهوري بإنشاء عدة جامعات منها جامعة البيضاء ولم يأتي هذا القرار إال بعد أن سبقته
جهود جبارة في إعداد ملف لدراسة إنشاء الجامعة حيث قد أشرنا إلى بعض الجهود التي ُبذلت سواء من قبل
عمادة كلية التربية والعلوم رداع أو من قبل محافظ املحافظة الوالد الفاضل املرحوم السيد يحيى دمحم الشامي
وقد كانت أهم النقاط في ملف دراسة إنشاء جامعة البيضاء ما يلي :
 -0أن امللف كان يحمل اسم ( :دراسة إنشاء جامعة العامرية بمحافظة البيضاء)
 -8يضم امللف صور ملبنى املجمع الحكومي برداع –وكانت مازالت أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى قائمة -وتم
تسميته مبنى رئاسة الجامعة
 -2إرفاق امللف بعدة إجراءات قانونية أهلت الجامعة لإلنشاء والاستقالل وكان من أبرز تلك إلاجراءات افتتاح
قسم الفيزياء وقسم التربية الرياضية والبدنية في كلية التربية والعلوم برداع
ومن السلبيات التي حصلت إلعاقة الجهود املبذولة وتوقيف ملف دراسة إنشاء الجامعة بمحافظة البيضاء
وجود أشخاص في رئاسة جامعة ذمار ضد هذا العمل وعندما توفرت لهم الفرصة حاولوا توقيف فتح امللف نهائيا
ُ
وفي عام 8005 -8002م تم تعيين الدكتور أحمد الحضراني رئيسا لجامعة ذمار وكانت الخبرة إلادارية لديه
ضعيفة نوعا ما؛ ماجعله يتأثر بفكرة رفض إنشاء جامعة مستقلة في البيضاء ،بل وأصدر قرار بتوقيف ملف
دراسة إنشاء جامعة البيضاء ثم أصدار قرار بإقفال كلية التربية بالبيضاء بحجة أنها تحمل الجامعة تكاليف
باهظة وعدد الطالب امللتحقين بأقسامها محدود ،وبالفعل طبق قرار رئيس الجامعة بإقفال الكلية وتم تحويلها
إلى معهد منهي وصدر قرار بنقل الطالب امللتحقين بها إلى كلية التربية والعلوم رداع وفور علمنا بذلك قمنا مع
عميد الكلية بالتحرك للبيضاء ومقابلة محافظ املحافظة وتم إبالغه بتلك القرارات الصادرة من رئيس الجامعة
وبعد التفاهم مع املحافظ طلب املحافظ نقل تحياته لرئيس الجامعة وتحديد موعد لالجتماع معه وقمنا بتنفيذ
التوجيهات وأبلغنا رئيس الجامعة وتم تحديد املوعد وعقد الاجتماع في عمادة كلية التربية والعلوم رداع ،وتم
مناقشة القرارات الصادرة من رئيس ا لجامعة بشأن توقيف كلية التربية بالبيضاء وكانت نتائج الاجتماع إلغاء تلك
القرارات واستمرت الدراسة بالكلية وتطرق املحافظ في الاجتماع املنعقد لطرح ملف إعداد ودراسة إنشاء جامعة
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البيضاء وتم التفاعل معه وكانت النتيجة الاتفاق بتشكيل لجنة مشتركة من الكلية واملحافظة ورئاسة الجامعة
الستكمال إعداد الدراسة وصدرت قرارات تشكيل اللجان وجاء القرار الجمهوري للعام  8005الذي ينص على
إنشاء خمس جامعات في خمس محافظات تم اعتماد أربع جامعات في أربع محافظات واستثناء محافظة البيضاء
فلم يصدر قرار إنشاء جامعتها وبعد املتابعة تفاجأنا أن السبب هو عدم إدراج ملف دراسة إنشاء جامع البيضاء
ضمن جدول الاجتماع لرئاسة الوزراء املنعقد في حينه رغم أن ملف الدراسة تم تسلميه لرئيس جامعة ذمار
الدكتور أحمد الحضراني وقمنا بالتواصل عبر الهاتف مع رئيس الجامعة لالستفسار عن سبب عدم صدور
القرار الجمهوري إلنشاء جامعة البيضاء أسوة ببقية املحافظات وعندما أفادنا أنه تم تسليم ملف دراسة إنشاء
الجامعة ملندوب الجامعة بصنعاء ألاخ هاني املقولي لتسليم امللف لرئاسة الوزراء وتواصلنا مباشرة مع املندوب
واستفسرنا منه حول ملف الدراسة وأفاد أنه تم تسليمه لمين عام مجلس الوزراء وعند معرفه ذلك سافرنا إلى
صنعاء ملتابعة رئاسة الوزراء وملعرفة مصير ملف دراسة إنشاء الجامعة وبعد متابعتنا لرئاسة الوزراء اتضح أنه
تم استبعاد ملف الدراسة لألسباب آلاتيه:
 عدم اكتمال إلاجراءات القانونية التي تسمح بإنشاء جامعة بمحافظة البيضاء. عدم وجود املقومات والشروط القانونية في ملف الدراسة.لذلك تقرر تكليف رئيس جامعة صنعاء لتحديد املعوقات التي تمنع من إنشاء الجامعة وإيجاد الحلول وكان على
رأسها توفير البنية التحتية للجامعة وعليه تقرر تكليف رئيس جامعة ذمار للقيام بمهام رئيس جامعة البيضاء
حتى يتم توفير البنية التحتية التي تؤهل لقيام الجامعة ،وبجهود حثيثة ووساطات شخصية قمنا باستخراج ملف
الدراسة من رئاسة الوزراء ليتم تسليمه إلى مكتب رئيس الجمهورية وقمنا باملتابعة حتى وصل امللف إلى رئاسة
الجمهورية وصدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة البيضاء أسوة ببقية املحافظات ولم يتأخر القرار وتفاجأ
رئيس جامعة ذمار آنذاك بذلك .
ً
سعينا في إيجاد املقومات ألاساسية للجامعة التي منها توفير كوادر مؤهلة إلدارة الجامعة وتواصلنا شخصيا
بالدكتور عبدالحكيم املخالفي -الذي كان يشغل منصب أمين عام جامعة الحديدة وتم تغييره آنذاك وبقي دون
عمل في الحديدة -وعرضنا على رئيس جامعة ذمار بالرفع وترشيحه لشغل منصب أمين عام الجامعة وصدر
القرار بتولي الدكتور املخالفي أمانة الجامعة
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ثم تم تنصيب رئيسا للجامعة وهو الدكتور سيالن العرامي وبعد تعيينه تم متابعة وزارة املالية إلعداد موازنة رغم
ً
أن ذلك جاء متأخرا وتم تشكيل لجنة من قبل رئيس الجامعة ملناقشة موازنة الكليات وكان عميد كلية التربية
والعلوم برداع الدكتورعبده فرحان وعميد كلية التربية بالبيضاء الدكتور أبو عساف وأمين عام الجامعة الدكتور
عبدالحكيم املخالفي وأمين عام كلية التربية والعلوم رداع أ .توفيق الخزان .
وكانت نتائج مناقشة املوازنة للجامعة كالتالي:
 .0اعتماد موازنة تشغيلية
 .8اعتماد إنشاء كليتي العلوم إلادارية البيضاء ورداع
 .2اعتماد  020درجة إدارية وعمالية
 .2اعتماد درجات أكاديمية
 .5اعتماد وسائل نقل ومواصالت
وبقينا ثالثة أشهر ملتابعة إجراءات فك الارتباط بوزارة املالية ومتابعة كل إلاجراءات التي تمت بعد مناقشة املوازنة
للجامعة  ،وكان أهممها فتح حساب املوازنة للجامعة الذي تم بعد بذل جهود كبيرة جدا رغم عدم وجود موازنة
وبموجب محضر فك الارتباط مع جامعة ذمار تم اعتماد مبلغ عشرة مليون ريال من موازنة جامعة ذمار لجامعة
البيضاء مقابل ألاعمال التي اعتمدت لكلية التربية من أعمال صيانة من موازنة جامعة ذمار متمثلة في بناء جدران
استراحة الطالبات وبناء مبنى البوفية  ،وتم خصم هذا املبلغ من حساب موازنة جامعة ذمار وتوريده إلى حساب
املوازنة الذي تم فتحه لجامعة البيضاء ُ
صرف منه ثالثة مليون ريال وسبعة مليون تم سحبها من قبل املالية في
أخر العام كون املبلغ لم يتم صرفه رغم احتياجه الضروري لحفر بئر الكلية وغيرها من الاحتياجات .
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أ .طه علي حممد العبسي
مدير مكتب عميد كلية الرتبية والعلوم  -رداع
بالعلم نبين وبالعلم حنتفي وخنط جتربة بأحرف من نور
جامعة البيضاء صرح وضاء ،وشموخ في زمن الانكسار ،قلعة شماء في سماء املجد ،منبع العظماء وموطن
التميز والتفوق ولابداع ،ومنذ أن تأسس هذا الصرح العلمي الشامخ في 8002م و كلية التربية والعلوم
برداع تعد رافدا من روافد التنمية التي يزخر بها هذا الوطن.
بداية املشوار طالب في كلية التربية والعلوم بكالورةوس لغة إنجليزية.
وال شك بأن طالب العلم حين يتخرج وةفتح سجل الذكرى يمر بمرحلتين (املعاناة وحالوة تلك السنين رغم
املعاناة)
وفي خضم ألاحداث التي مرت بها اليمن منذ  8011مرت الكلية بأوقات عصيبة تزةد من حجم املعاناة
وتتطلب منا أن نكون أكثر صمودا ،وبصمود كادرها لاداري وألاكاديمي حدثت تحوالت نستقطب منها
بعضها.
من طالب بكلية التربية إلى سكرتير ملكتب عميد كلية التربية ثم مدير ملكتبه 8011م
وقرارات عدة لعمداء عدة عاصرتهم بكلية التربية والعلوم برداع
 .1قرار رقم ()2بتارةخ 8010 /1 /80م بتكليف د.صادق حمود دماج عميدا للكلية
 .8قرار رقم ( )11بتارةخ 8011 /1 /11م بتكليف د .عامر رشيد حسن عميدا للكلية
 .1قرار رقم ( )11بتارةخ 8011 /2 /1م بتكليف د .دمحم مسعد معجب عميدا للكلية
 .2قرار رقم ( )21بتارةخ 8012 /11 /11م بتكليف د .مهيوب شباطة عميدا للكلية
 .1قرار رقم ( )18بتارةخ 8011 /1 /80م بتكليف د .عبدهللا دمحم الطوةل عميدا للكلية
 .2قرار رقم ( )11بتارةخ 8012 /18 /11م بتكليف د .دمحم أحمد منصر عميدا للكلية
 .1قرار رقم ( )112بتارةخ 8011 /11 /82م بتكليف د .عبدهللا قايد نعمان عميدا للكلية
 .2قرار رقم ( )1بتارةخ 8081 /8/8م بتكليف د .نايف علي ألابرط عميدا للكلية،
ولنا منذ أن تأسس هذا الصرح مع الصمود حكايات عدة ،وتجارب رائدة حافلة بالعطاء ،وجاء العدوان
لنسجل مالمحا تارةخية في الصمود أكثر نضجا ،وبها نفشل مخططات العدوان التي ترمي إلى إغالق هذا
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الصرح العلمي الشامخ ،ولوال عناية هللا ووقفة الرجال املخلصين من أبناء املنطقة متمثلة في فقيد الوطن
اللواء /علي دمحم املنصوري محافظ املحافظة ،و الشيخ املجاهد /حمود دمحم شثان وكيل أول محافظة ،و أ .د/
أحمد أحمد العرامي الذي جاء كمنقذ للجامعة ،لوال كل ما سبق لحقق العدوان مآربه.
وال يسعني في هذا السطور أن أسرد منجزات ربان جامعة البيضاء منذ تعيينه رئيسا لها ،فبالرغم من
العدوان والحصار وكل التحديات ،تحمل على عاتقه هذا العبء واستطاع بحنكته أن يخرج جامعة البيضاء
إلى واحات النور؛ لتواكب التقدم والتطور العلمي ،بتفانيه ازدهرت جامعة البيضاء ،وبرؤاه الصائبة أحدث
تحوالت نوعية لم نشهدها في السنوات املاضية ،من أهمها :
 إصدار مجلة الجامعة التي تعد نقلة نوعية وواحة خصبة للثقافة والفكر تساعد الكثير من أعضاء هيئةالتدريس وألاكاديميين في نشر بحوثهم بسهولة وأرشفتها من الضياع.
 املؤتمر العلمي ألاول للجامعة والذي يعد فرةدا من نوعه ونجاحه ،رغم إعداده وتجهيزه في ظروفاستثنائية تمر بها الجامعة والوطن.
وتتوالى لانجازات وأصبح لجامعة البيضاء صدى كبير على أرجاء الوطن ،من ذلك:
 احتضان كثير من الفعاليات املواجهة للعدوان والرامية إلى رأب الصدع. ربط بحوث التخرج للدارسين في كلية التربية والعلوم برداع باحتياجات املجتمع املحيط والتفاعل معهوربط املخرجات باملدخالت.
 استحداث تخصصات جديدة في أقسام عدة. فتح املاجستير في مجاالت عدة. فتح معهد جامعة البيضاء للتعليم املستمر .لانجازات عظيمة ،والواقع يحكي ،والعمل يجري على قدم وساق ،ولادارة الحكيمة هي من تمض ي بنا
نحو تجربة رائدة نخوضها معا من أجل تنمية شاملة ومستقبل أفضل.
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ثانيًا  :كلية الرتبية  -البيضاء
الرؤية :
التطلع إلى تحقيق مكانة متقدمة على مستوى كليات التربية والعلوم في اليمن ،واستقطاب
الطالب في التخصصات المختلفة
الرسالة :
إعداد وتأهيل الكوادر التربوية في مختلف التخصصات ،وتشجيع البحث العلمي لدعم التنمية .
األهداف :
 .6إعداد الطالب علميًا ومهنيًا ،وتخريج معلمين أكفاء؛ ألداء واجب العملية التعليمية في
مراحل التعليم العام على أكمل وجه.
 .0تأهيل المعلمين أثناء الخدمة ،ورفع قدراتهم.
 .0إعداد مخرجات قادرة على إدارة العملية التعليمية والتعلمية.
 .1إكساب الطالب قدرات توظيف طرق التدريس الحديثة ،واستراتيجيات التقويم.
 .5تعريف الطالب باالتجاهات التربوية الحديثة والمفاهيم والنظريات ،وتطبيقاتها.
 مقر الكلية  :تقع الكلية في مدينة البيضاء. التأسيس  :تأسست الكلية عام 6999/6998م. نظام الدراسة  :تتبع الكلية نظام الفصلين الدراسيين ،ونظام الدراسة فيها أربع سنوات. التخصصات  :تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات اآلتية : .6اللغة العربية.
 .0اللغة اإلنجليزية.
 .0علوم الحياة.
 .1الرياضيات.
 .5الكيمياء.
 .1الفيزياء.
 .7معلم صف.
 .2معلم حاسوب.
 ابتداء من العام الجامعي 0200/0206م ستستقبل الكلية المعلمين أثناء الخدمة من حملة الدبلومبعد الثانوية للحصول على شهادة البكالوريوس.
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عمداء الكلية :
 .1أ.د .صادق الحسن العاني (0222 - 1991م )
 .0أ.د  .إسماعيل أبو عساف (0211 - 0221م )
 .3أ.م.د .عبدربه طاهر الحميقاني ( 0219 - 0211م )
 .4أ.د  .عبداهلل عمر المسيبلي ( 0202 - 0219م )
 .5أ.د .حميد محمد الجبر () 0202
أمناء الكلية :
.1
.0
.3
.4

عبداإلله الميثالي
عبداللطيف النجحي
أحمد مجاهد
أبوبكر محمد علي أبوبكر
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كلية الرتبية – البيضاء :األمنوذج
أ.م.د .حممد حسني اآلنسي
كانت البداية في عام 8002م عندما التقيت بالدكتور علي مظلوم حسين – عراقي الجنسية – و كان
يشغل منصب رئيس قسم اللغة لانجليزية و الدكتور إسماعيل أبو عساف – سوري الجنسية – و كان
يشغل منصب عميد الكلية و رئيس قسم ألاحياء حيث عرضا علي أن أعمل بنظام الساعة على أن تكون لي
ألاولوةة في الدرجات التي ستخصص للكلية مستقبال وافقت على ذلك ،و لحسن الحظ نزلت درجات في عام
8001م و من ضمنها درجة مدرس ،و تنافست مع ستة من املتقدمين بعضهم حاصل على تمهيدي دكتوراه،
و بتوفيق من هللا حصلت على الدرجة ،و صدر قرارا من رئيس الجامعة حينها ألاستاذ الدكتور قاسم برةه
بتعييني بدرجة مدرس ،كان نائب العميد الدكتور عبدهللا الحسام الذي تم نقله الحقا إلى كلية العلوم
التطبيقية بذمار ،الذي يشغل حاليا منصب رئيس قسم الكيمياء ،وكان رؤساء ألاقسام كلهم غير يمنيين،
فإلى جانب من تم ذكرهما آنفا كان رئيس قسم اللغة العربية الدكتور حامد الخولي إلى جانب قيامه بعمل
رئيس قسم الدراسات لاسالمية (تم إلغاؤه الحقا) ،و رئيس قسم الرةاضيات الدكتورة ملياء سلمان – عراقية
الجنسية – ،في حين أن أمين الكلية – كان و ما يزال  -هو أبو بكر الجعدي ،و كان عدد أعضاء هيئة
التدريس من أبناء محافظة البيضاء محدودا جدا و كذلك الحال بالنسبة للطالب.
كان الدكتور أبو عساف رجال إدارةا من الطراز ألاول؛ فاستطاع أن يقيم عالقات ممتازة مع السلطات
املحلية و الشخصيات الاجتماعية الفاعلة ،و أن يعيد الثقة في الكلية ،و أقنع أولياء ألامور بالسماح للبنات
بمواصلة التعليم الجامعي ،و تعامل بكل صرامة و حزم مع كل التصرفات التي قد تنزع تلك الثقة .اعتبرت
الدكتور أبو عساف مثلي ألاعلى و تعلمت منه أن كسب القلوب أولى من كسب املواقف؛ فبرغم أن الجميع
كان يهابه لصرامته و التزامه بالنظام و القوانين كان يأخذنا في رحالت إلى املناطق القرةبة و يقوم بنفسه
بإعداد الشواء و تقديمه للجميع بيده و ال يتناول شيئا حتى ينتهي من ذلك ،كما أنه لم يفرق بين معيد و
عميد عند توزيع املكافآت ،بل يأخذ الجميع نفس املبلغ ،إضافة لذلك كان حرةصا على الدوام و الانضباط و
توفير الكادر التدريس ي لكافة التخصصات و أشد حرصا أن يكون الجميع – أكاديميون و إدارةون و عمال -
كأسرة واحدة.
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ازدادت أعداد الطالب بشكل ملحوظ حتى أنه في قسمي اللغة لانجليزية و ألاحياء كان العدد يتجاوز
املائة و كانت تجرى اختبارات مفاضلة ،و توسعت التربية العملية متجاوزة مدارس مدينة البيضاء لتصل إلى
ذي ناعم و الزاهر و مكيراس ،كما شهدت الكلية في الفترة من 8001-8001م عددا من ألانشطة الثقافية –
أهمها ندوة علمية – و الرةاضية نتج عنها حصول الكلية على الكأس و امليداليات الذهبية في كرة القدم على
مستوى جميع كليات جامعة ذمار و إحرازها للمركز الثاني في كرة الطائرة.
في عام 8002م تم ترشيحي النتخابات نقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم ممثال عن حملة
املاجستير على مستوى الجامعة ،و فزت بأغلبية كاسحة و شغلت منصب مسئول العالقات العامة و
أصبحت كلية التربية بالبيضاء معروفة لدى الجميع.
في نهاية العام 8001م تم ابتعاثي لتحضير الدكتوراه ،و عدت في عام 8018م ،و قد أصبحت الكلية
تابعة لجامعة البيضاء بعد فك الارتباط مع جامعة ذمار ،و صدر قرار تعييني بدرجة أستاذ مساعد من
الرئيس املؤسس ألاستاذ الدكتور سيالن العرامي ،و انتقلت للسكن في البيضاء و باشرت عملي تحت قيادة
الدكتور أبو عساف الذي أوكل لي عددا من املهام ،أهمها تمثيل ألاساتذة املساعدين في مجلس الكلية ،و
رئاسة الكنترول ،و تسيير أعمال قسم اللغة لانجليزية ،و كانت أول خطوة قمت بها تحوةل تدريس بعض
املواد التي كانت تدرس باللغة العربية إلى اللغة لانجليزية.
بعد تغيير الدكتور أبو عساف تم تكليف الدكتور عبدربه الحميقاني عميدا للكلية و تكليفي نائبا
للعميد لشئون الطالب ،ثم صدر قرار بتعييني رئيس مركز تعليم اللغة لانجليزية ،و قرارات أخرى برئاسة
و عضوةة عدد من لجان الفحص و املطابقة و الشراء و التأديب و التعيينات ألاكاديمية.
شهدت الفترة بين 8012-8018م عودة عدد من حملة الدكتوراة في كافة ألاقسام.
بعد تعيين ألاستاذ الدكتور حمود العزاني استمرةت بتأدية كافة املهام التدريسية و لادارةة ،و نظرا
لبعض الاختالالت التي حدثت مع بدايات تعيين ألاستاذ الدكتور شاكر الزرةقي ،التي كان أهمها تحوةل
عدد من الدكاترة إلى رداع قدمت استقالتي من كافة ألاعمال لادارةة و استمرةت في تأدية واجبي ألاكاديمي.
بعد مدة يسيرة من تعيين ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي تفاجأت باتصال يقول معك رئيس الجامعة،
و قد سمعت عنك الكثير و أرةد أن تتعاون معنا؛ فأبديت استعدادي و بتوفيق من هللا استطعنا بتعاون
املخلصين من أبناء الجامعة و على رأسهم الدكتور فاهم بجاش تحقيق كل ما طرحناه سابقا ،من مجلة
ثان ،يجري لاعداد له ،كما تم تفعيل مركز
علمية ،و لجنة معادالت ،و مؤتمر علمي أول ،و مؤتمر علمي ٍ
التطوةر و ضمان الجودة للقيام بدوره الذي لم يقم به منذ بداية إنشائه.
بعد تقديم الدكتور عبدربه الحميقاني استقالته تم تكليف ألاستاذ الدكتور املرحوم عبدهللا املسيبلي
للقيام بأعمال عميد الكلية و بعد وفاته (رحمه هللا و غفر له) تم تكليف ألاستاذ الدكتور حميد الجبر
بالقيام بأعمال العميد ،و يقوم مشكورا بجهود حثيثة للحفاظ على الكلية و البحث عن سبل لتذليل
العقبات أمام سير العملية التعليمية.
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و بسبب العدوان و الحصار و انقطاع املرتبات و غير ذلك تدنى مستوى لاقبال على الالتحاق بالكلية
ووصل الحال إلى عدم التسجيل لدفعة كاملة ،و في العام 8081-8080م تم التسجيل فقط في قسم اللغة
العربية و بعدد ال يتجاوز أصابع اليدين.
أخيرا من خالل تجربتي أستطيع أن أقول إن أهم ما يميز كلية التربية بالبيضاء و يجعلها أنموذجا مشرفا
هو مدى الانسجام و التآلف و العمل بروح الفرةق و الاحترام املتبادل ،ليس فقط بين شرائح هيئة التدريس
و مساعديهم بمختلف درجاتهم العلمية؛ بل بينهم و بين قيادة الكلية و لادارةين.
وفق هللا الجميع و أدام ألالفة و املحبة.
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أ .مليس رزاز سعيد الشاوش
معيدة يف قسم اللغة اإلجنليزية  -كلية الرتبية البيضاء
كان وجود كلية في محافظة البيضاء حلما يراود كل محب للتعليم ،حلم كل فتاة ال ُيسمح لها بالسفر إلى
محافظة أخرى لتكمل تعليمها ،إذا كانت قد حاربت وجاهدت حتى تكمل مرحلة الثانوةة مع العلم بأن أغلب
العائالت التسمح للفتيات بإكمال الثانوةة!!!
كان إنشاء كلية التربية في البيضاء حجر ألاساس في إنشاء جامعة البيضاء ،وقد كانت أعداد الطالب البأس
بها  ،ولكن أعداد الطالبات اليتجاوز ثالث طالبات إلى طالبتين إن لم تكن طالبة واحدة في كل قسم!!!
ومع ذلك كان الكل يخلص في عمله سواء كان دكتورا و معيدا  ،والكل يلتزم بجدول املحاضرات ،ومعامل
الكلية رغم بساطة محتوةاتها إال أنها كانت تعمل وتفعل من قبل معيدي ودكاترة الكلية
معمل الكيمياء الذي كان يدار من قبل/أ.علي الربيعي أ.دمحم شيخ
معمل ألاحياء الذي كان يدار من قبل/أ.فيصل النهمي أ.علي الجعمالن
الرحالت العلمية التي كان يشرف عليها/د.دمحم درويش د.دمحم الحياني
قسم اللغة لانجليزية (معمل الصوتيات)/د.علي مظلوم.
وكذلك قسم الرةاضيات/د.صفاء د.سكينة أ/صباح
قسم اللغة العربية/د.حامد أ /أحمد حمبج
معامل الحاسوب/د.ملياء
كل هؤالء وغيرهم عملوا بجد فكللت جهودهم في إنشاء جامعة البيضاء.
تأسست الجامعة وافتتحت كلية جديدة،وبدأ أعداد الطالب والطالبات بازدياد ،وكنا نطمح بافتتاح كلية
أخرى؛ ولكن مع تدهور الوضع العام في البالد-في ألاعوام ألاخيرة بسبب العدوان أخر ذلك إلى أن افتتح معهد
التعليم املستمر،بجهود جبارة من قبل أشخاص يعملون بإخالص هلل وللوطن على رأسهم رئيس الجامعة /

أ.د.أحمد العرامي
فكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من يعمل بضمير.
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أمني كلية الرتبية – البيضاء
أ .أبوبكر حممد علي أبوبكر
أقدم -أنا املوظف أبوبكر دمحم علي أبوبكر أمين كلية التربية البيضاء ،-و أكتب عن تجربتي وعملي في الكلية:
تعينت ً
أمينا لكلية التربية البيضاء ،و كانت الكلية تابعة لجامعة ذمار  ،و ذلك عام  ،8002حينها كان العميد
أ.د /إسماعيل أبو عساف (سوري الجنسية) ،و كان طاقم التدريس من إلاخوة العرب سوريين و عراقيين و
ً
ً
قليال ً
جدا و خاصة
مصريين و قليال من ألاساتذة املعيدين و اليمنيين ،و كان عدد الطالب و الطالبات حينها
الطالبات؛ و لكن بجهود الدكتور إسماعيل أبو عساف و الطاقم إلاداري الذي كان معه وزعت إلاعالنات ،وتم
إرسالها إلى كل املديريات ،وتم إقناع أولياء ألامور ،و خاصة أولياء أمور الطالبات بتسجيل بناتهم بالكلية ،و
منحناهم الثقة حتى وجدنا ثمرة إلاقبال حتى وصل العدد إلى (ً )050
طالبا و طالبة.
وسارت العملية التعليمية على أكمل وجه ،وكان عدد الطالب والطالبات املسجلين يزداد ً
سنويا؛ حينها قام
الدكتور أبو عساف بمطالبة الوزارة و الحكومة باستقالل جامعة البيضاء مع مدينة رداع ،و تم التوجيه بإنشاء
جامعة البيضاء و تعيين رئيس لها و إدارة بها ،و كانت ملتزمة بالكادر التعليمي والوظيفي على أكمل وجه ،حتى
بداية ثورات الربيع العربي تم تقليص ألاساتذة العرب املتعاقدين و تغييرهم باليمنيين ،وسارت ألامور على ما
يرام؛ حتى تم تغيير رئيس الجامعة و هو الدكتور شاكر الزريقي ،حينها بدأت املشاكل تظهر و ألامور تسوء بسبب
انقطاع الراتب مما أدى إلى :
 غياب الدكاترة و املعيدين. انخفاض عدد الطالب املسجلين. -تأخر إصدار الشهادات و السجالت ألاكاديمية.
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 إخراج أولياء ألامور أبناءهم من الكليات و حثهم على السفر للخارج؛ لتوفير القوت بسبب ألازمة و الحربالظاملة على اليمن.
ً
ضئيال ً
طالبا و طالبة ،و أصبح إلاقبال إي ً
حتى أصبح عدد الطالب في الكلية ال يتجاوز (ً )20
جدا وأوشكت
ضا
الكلية أن تقفل ،حتى تم تعيين رئيس الجامعة الجديد وهو ألاستاذ الدكتور /أحمد العرامي فقام بجهود جبارة،
وأعاد الحياة إلى الجامعة و الكلية من جديد ،و أتمنى من كل قلبي أن تنشط أكثر و أكثر جهود الدكتور أحمد
العرامي بإحياء الجامعة من جديد ،و نحن خلفه بجهودنا مع عمداء الكليات ،و هللا يوفقه لكل خير.
عاما بحلوها و مرها أمضيتها ً
هذه هي تجربتي في الجامعة خالل عشرين ً
أمينا لكلية التربية البيضاء.
و تقبلوا خالص تحياتي.
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ثالثًا  :كلية العلوم اإلدارية  -البيضاء
الرؤية:
الريادة والتميز في مجال تعليم وتعلم العلوم اإلدارية على المستوى الوطني واإلقليمي.
الرسالة:
تسععى الكليعة إلعى إععداد وتأهيعل كعوادر بشعرية فعي حقعل المعرفعة اإلداريعة ،معن خعالل تزويععدهم
بأحدث المعارف العلمية والبحثية ،وفقًا لمتطلبات الجعودة واالعتمعاد المحليعة واإلقليميعة ،وبمعا يلبعي
احتياجات سوق العمل ،وبناء شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في خدمة التنمية المستدامة.
األهداف :
 .1تزويد الطلبة بالمعارف المختلفة في المجاالت اإلدارية.
 .2إعداد كوادر وقيادات إدارية ومالية واقتصادية قادرة على التعامل مع متغيرات العصر،
وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي.
 .3توفير بيئة أكاديمية مواتية لإلسهام بنشر الوعي والمعارف المختلفة وتطويرها.
 .4توجيه األبحاث والدراسات لمعالجة المشكالت المجتمعية.
 .5بناء شراكة وتعاون مع مؤسسات المجتمع العامة والخاصة بما يسهم في تحقيق التنمية
الشاملة.
 .6التطوير والتحديث لبرامج البكالوريوس ،والتوسع في برامج الدراسات العليا.
مقر الكلية  :تقع الكلية في مدينة البيضاء
التأسيس  :تأسست الكلية عام 0262م
التخصصات  :تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات اآلتية :
 .6المحاسبة
 .0إدارة أعمال
 برامج الدراسات العليا
 -افتتح في الكلية برنامج الماجستير التنفيذي
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عمداء الكلية :
 -1د .عبده مدهش الشجري (0210 - 0212م )
 -0د .صالح البركاني (0210م )
 -3د  .معمر محمود جمال داوود (0215 - 0210م )
 -4أ.م.د .أحمد محسن الجرادي ()0215
أمناء الكلية :
 .1أ.صالح سالم بافضل الحضرمي ()0212
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د .مــعمر حممود مجال داوود
أستاذ االقتصاد املساعد  -كلية العلوم اإلدارية  -البيضاء
جتربة أكادمية و إدارية مهمة
تقدمت بطلب التعيين إلى جامعة البيضاء في تاريخ 8000 -2 – 02م ،حيث تعاقدت مع كلية العلوم إلادارية في
الجامعة بنظام و أجور الساعات الدراسية و بقيت أعمل بهذا النظام ملدة ثمانية أشهر ،حيث درست خالل تلك
الفترة خمسة مقررات دراسية بسبب العجز الحاد في الكادر التدريس ي للكلية ،كما أني انتقلت بعائلتي من صنعاء
و استقريت في مدينة البيضاء مكان عملي الجديد منذ تلك الفترة.
و منذ أن تعينت بشكل رسمي في كلية العلوم إلادارية البيضاء – جامعة البيضاء بتاريخ (8000 -08 -80م) ،و
نتيجة لتعاملنا الجاد و املسئول و بناء على الثقة التي منحت لنا من قيادة الجامعة؛ فقد تم تكليفي من قبل
رئيس الجامعة بمهام عميد كلية العلوم إلادارية – البيضاء بتاريخ (8008 -2 -82م).
و عندما استلمنا مهام الكلية ظهرت أمامنا العديد من الصعوبات و املشاكل و التحديات التي كانت تواجهها و
تعاني منها الكلية بشكل خاص و الجامعة بشكل عام ،كون الجامعة كانت ال تزال في بداية نشأتها ،كما سيتم
إلاشارة إلى بعض املعالجات و املحاوالت و الجهود التي بذلت لتحسين وضع الكلية في جميع املجاالت و في ضوء ما
كان ً
متاحا من موارد ،سنحاول من خالل هذا املقال تسليط الضوء على أهم تلك الجوانب ،معتمدين في ذلك
على تجربتنا ألاكاديمية و إلادارية الشخصية في الكلية ،وهي على النحو التالي:
 أوال :صعوبات و مشاكل أكاديمية و هيكلية للكلية:لقد لوحظ بشكل كبير أن كلية العلوم إلادارية – البيضاء كانت تعاني من غياب العمل املؤسس ي (الجماعي)
حيث كانت غالبية ألاعمال و الجهود تتم بشكل فردي ،و يرجع ذلك إلى الاختالل الهيكلي و عدم اكتمال الهيكل
التنظيمي للكلية نتيجة عدم كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس الالزمة لتشكيل النصاب القانوني ملجلس الكلية
من ناحية و كذلك تشكيل مجالس ألاقسام على مستوى الكلية من ناحية أخرى ،حيث كان املتوفر ً
فعليا في
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الكلية ال يتجاوز خمسة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد ،أما آلان فاملتوفر في الكلية أربعة دكاترة
بدرجة أستاذ مساعد.
كما عانت الكلية من صعوبات استدعاء و جمع أعضاء مجلس الكلية لالنعقاد بشكل مباشر ملعالجة قضايا
الكلية (معظم الاجتماعات كانت تتم بشكل غير مباشر أو عن طريق التمرير)؛ وذلك بسبب التشتت الجغرافي
لعضاء هيئة التدريس كون أغلبهم يقيمون في مدن بعيدة خارج مدينة البيضاء ،كذلك لوحظ عدم قبول إلاخوة
املوجودين من أعضاء هيئة التدريس لي مهام إدارية أو أكاديمية توكل إليهم في الكلية مثل نيابة عمادة الكلية أو
تمثيل لألقسام أو اللجنة الامتحانية أو أعمال الكنترول.
هذا بدوره أدى إلى تراكم غالبية أعباء و أعمال و مشاكل الكلية على شخص عميد الكلية في حين أنه يفترض
أن تدار و تعالج عبر مجالس و أقسام الكلية بحسب القوانين و اللوائح املنظمة لذلك .كما أدت الاضطرابات
السياسية لثورة 8000م و التجمهر في الساحات و الاختالفات و الانقسامات بين أعضاء هيئة التدريس و
انقطاع بعض املدرسين عن العمل إلى آثار و انعكاسات سلبية على العملية التعليمية في الكلية و بالتالي نتج
جمود للسلم التعليمي و انسحاب وتسرب للعديد من طالب الكلية.
و ألاكثر من ذلك ،واجهت عمادة الكلية مشاكل مثل عدم التزام بعض املدرسين بجداول املحاضرات املقرة من
عمادة الكلية و كذلك عدم الالتزام بتغطية النصاب القانوني في تدريس املقررات الدراسية رغم معرفتهم
بمحدودية الكادر املتوفر للكلية (و حجتهم في ذلك عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد) ،باإلضافة إلى كثرة
ألاعذار و كثرة إلاضرابات و الانقطاع املستمر عن العمل من بعض إلاخوة من أعضاء هيئة التدريس و
مساعديهم؛ مما أدى إلى إرباك العملية التعليمية في الكلية و إضعاف مخرجاتها التعليمية مما أثار الاحتجاجات
في الوسط الطالبي.
فرض ذلك الوضع على عمادة الكلية و بالتنسيق مع رئيس الجامعة الاستعانة ببعض املعيدين الخريجين من
داخل الكلية و من خارجها لتغطية املقررات و سد العجز الكبير للمواد و املقررات الدراسية في الكلية ،و كل
ذلك كان لألسف ً
سببا في زيادة نسبة الانسحاب الطالبي .
كما الحظنا خالل الفترة السابقة تقاعس و تهرب بعض إلاخوة من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم من
املعيدين في الكلية من أي مهام و أعمال في التحضير و التجهيز لالختبارات النهائية للطالب مثل مهام رئاسة اللجنة
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الامتحانية و أعمال الكنترول واملراقبة ورصد الدرجات و إخراج النتيجة العامة ،والتظلمات ،و مراجعة كشوف
الخريجين (دور يوليو و دور أكتوبر) بحجة عدم كفاية املردود املالي لالمتحانات ،بالرغم من أن عملية التقييم و
الامتحانات تعتبر مسؤولية جماعية تضامنية يجب أن يشارك فيها الجميع ،هذا بدوره أدى إلى الاستعانة املتكررة
ببعض املعيدين من الكلية و بعض أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية و بعض الكادر إلاداري في الكلية و
باإلشراف املباشر لعميد الكلية ً
حرصا على استمرار العملية التعليمية و الصالح العام للطالب.
استلمنا مهام و أعمال الكلية وهي تفتقر إلى خطة دراسية لبرنامج البكالوريوس (أربع سنوات دراسية)
للقسمين (املحاسبة  +إلادارة) وما يترتب على ذلك من مشاكل تسجيل الطالب بنظام املقاصة و غيرها؛ و بناء على
ذلك قمنا بالتعاون مع ألاخ د .دمحم ألاشول بإعداد الخطة الدراسية لكلية العلوم إلادارية – البيضاء (لألربع
السنوات – بقسميها املحاسبة و إدارة إلاعمال) و الزالت الكلية تعمل بها إلى آلان  ،كما قمنا بجهود شخصية
(بدون مقابل) و بالتعاون مع ألاخ د .دمحم ألاشول بترجمة الخطة الدراسية للكلية (لألربع السنوات – محاسبة +
إدارة) من اللغة العربية إلى اللغة إلانجليزية و الذي بدوره يعود ملا فيه صالح الطالب و حصولهم على وثيقتين
للتخرج باللغتين العربية و إلانجليزية.
ونتيجة ملحدودية عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية (بالذات درجة أستاذ مساعد) تحملنا مقررات دراسية
تفوق النصاب القانوني (أربع مقررات للفصل) باإلضافة إلى ألاعمال إلادارية لعمادة الكلية ،و ذلك ملا فيه
الصالح العام للطالب و ً
حرصا على مستقبلهم وعلى سمعة و مكانة الكلية ،و لقد كان ذلك بالتعاون مع
املخلصين من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم من ألاساتذة و املعيدين و إلاداريين املتواجدين في الكلية و
الذين ساهموا في إنجاح العملية التعليمية في الكلية.
عالوة على ذلك سعينا بشكل كبير بالتعاون و التنسيق مع قيادة الجامعة إلى بناء الكلية من خالل توفير
الكادر ألاكاديمي و التدريس ي املتخصص و إلاعالن عن املفاضلة للدرجات الوظيفية حسب احتياج ألاقسام ،و
لكننا كنا نصاب في كثير من ألاوقات بخيبة ألامل نتيجة عدم تقدم أحد للدرجات املعلن عنها أو أن املتقدمين غير
مطابقين للشروط أو للتخصص املطلوب (و برغم تكرار إلاعالن) .كما لوحظ انتقال و انسحاب و تسرب العديد
من أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يعملون في الكلية بدون علم و موافقة الكلية ،كما بذلنا الجهود بالتنسيق
مع قيادة الجامعة من أجل توفير احتياجات و متطلبات الكلية من آلاالت و املعدات والوسائل التعليمية في
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حدود املتاح ،و كذلك تنسيق الجداول الدراسية حسب ما هو متوفر للكلية من قاعات دراسية و كل ما يصب في
الصالح العام للطالب ،كذلك الاطالع على الدوريات العلمية و التأشير على شراء الكتب و املراجع التخصصية و
إيداعها مكتبة الكلية للفائدة العامة لطالب الكلية.
شاركنا بشكل فعال في العديد من املجالس ألاكاديمية و اللجان العلمية على مستوى الجامعة و على مستوى
الكلية ،كما شاركنا بشكل جاد في العديد من الورش و اللجان و الجمعيات العلمية املحلية و املجتمعية من
منطلق الدور التكاملي بين مؤسسات إلانتاج العلمي و مؤسسات املجتمع املدني.
 ثانيا :التحديات و الصعوبات لادارةة و املالية و احتياجات الكلية:عانت الكلية و الزالت تعاني من مشاكل عدم توفر مبنى مستقل لطالبها ،وعدم توفر القاعات الدراسية الكافية
حيث كان املتوفر ً
فعليا أربع قاعات دراسية لجميع املستويات في الكلية مما أدى إلى إثارة الخالفات و النزاعات من
وقت إلى آخر بين الكادر ألاكاديمي من ناحية و الطالب من ناحية أخرى ،و كذلك اشتراك القاعات بين كلية
العلوم إلادارية و كلية التربية  -البيضاء ،كما كانت تفتقر الكلية إلى الحد ألادنى من البنى التحتية مثل املالعب و
الصاالت الرياضية و الوسائل العلمية إلالكترونية املتطورة ،و بالرغم من ذلك بذلنا كل ما بوسعنا بالتعاون مع
قيادة الجامعة في معالجة تلك املشاكل من خالل ترتيب الجداول الدراسية بالتنسيق مع كلية التربية بما يخدم
الصالح العام لطالب الكليتين ،باإلضافة إلى البحث عن قاعات أخرى بالتعاون و التنسيق مع إلاخوة في املعهد
العالي الذي يقع بجانب الكلية ،كل ذلك لضمان استمرار العلم و التعليم لبنائنا الطالب.
عالوة على ذلك ،كان الهيكل التنظيمي للكلية الذي ينظم مهام و مسؤوليات إلادارات و ألاقسام يعاني ً
عجزا
كبيرا في الكادر إلاداري والفني ،حيث كان املتوفر ً
ً
فعليا في الكلية ال يتجاوز عدد أربعة موظفين باإلضافة إلى أمين
الكلية مما يعني وجود(فجوة إدارية)؛ حيث كان يفتقر مكتب العميد إلى وجود موظف سكرتارية و إرشيف وأمين
مكتبه بشكل دائم ،ومسئول مالي...إلخ ،باإلضافة إلى عدم توفر مكاتب كافية تستوعب إلادارات في الكلية ،وغياب
خدمات الاتصاالت و الطاقة الكهربائية ،و عدم توفر حساب أو اعتماد مالي للكلية أو مخصصات مالية لشراء
املحروقات الالزمة لتشغيل آالت التصوير و الطابعة في أغلب ألاوقات ،و بالتالي كانت مسؤوليات ونفقات
املراسالت و تكاليف طباعة الرسائل و املحاضر والبيانات و تصويرها و توصيلها ،و نفقات الاتصاالت التلفونية

~ ~ 75

0206

61

ملتابعة شؤون الكلية من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم و كذا الكادر إلاداري كلها تقع ملقاة بشكل كبير على
النفقة الخاصة لعميد الكلية ،باإلضافة إلى عدم توفير باص للكلية أو وسيلة مواصالت في الكلية ،مما اضطرنا
الستخدام سيارتنا الخاصة في دوامنا اليومي للكلية و متابعة قضاياها،
مع العلم أنه قد تم الرفع و مخاطبة قيادة الجامعة السابقة مرا ًرا بهذه القضايا التخاذ إلاجراءات العملية الالزمة
ملعالجة وضع الكلية و طلب العون من وزارة التعليم العالي والسلطات العليا في الدولة للمشاركة في توفير الدعم
الالزم للكلية و الجامعة ،ولقد تم بالتعاون مع القيادة تجاوز بعض تلك الصعبات لكن بعضها آلاخر ظلت عالقة،
كما أن هذه القضايا و التحديات كانت من مبررات استقالتي من منصب عميد كلية العلوم إلادارية و استمراري
بأداء مهامي و واجباتي ألاكاديمية و التدريسية فقط.
 ثالثا :التداعيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية:ال شك أن الاضطرابات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي شهدتها البالد وما تخللها من حروب
ً
ً
ونزاعات  ،فضال عن موجات النزوح من منطقة إلى أخرى بحثا عن الاستقرار و الابتعاد عن املناطق املضطربة
كانت لها انعكاساتها على الجامعة بشكل عام و الكلية بشكل خاص؛ حيث تقلصت املوارد املالية املمنوحة
للجامعة ،إضافة إلى انقطاع املرتبات وارتفاع مستوى املعيشة ،كل ذلك أثر على مستوى التحصيل العلمي
للطالب و على خدمة التعليم في الجامعة.
و بالرغم من كل تلك الصعوبات و املشاكل و التحديات بذلنا كل ما في وسعنا من جهد لتحسين وضع الكلية في
مختلف املجاالت ،وتحملنا مسؤولياتها و أعبائها ،مشاكل و صعوبات تمت معالجتها و التغلب عليها ،لكن
صعوبات أخرى قاهرة حالت دون التغلب عليها.
أن هذا املقال املكتوب و املبررات املطروحة هي محاولة لتوثيق أهم قضايا الكلية و إتاحة الفرصة أمام
الجميع التخاذ إلاجراءات العملية الالزمة لبناء و تطوير و معالجة وضع الكلية و طلب العون من وزارة التعليم
العالي و الجهات ذات العالقة للمشاركة بشكل جاد في توفير الدعم الالزم للكلية و الجامعة.
و هللا املوفق،
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أ .بدر حمسن صاحل صالح
معيد يف قسم إدارة األعمال  -كلية العلوم اإلدارية البيضاء
العلم هو الوسيلة التي يرتقي بها شأن إلانسان ويرتفع إلى أعلى املراتب ويمثل خارطة الطريق التجاه ألافراد نحو
بناء بلدانهم ونموها وازدهارها ،ومن خالله يتم محاربة الفقر والجهل والتخلف واملرض؛ لذلك البد من الاهتمام
بالعلم والاحتفال بيوم العلم ،فهذه املناسبة (يوم العلم) تعد بادرة طيبة كي يتسنى لنا ذكر املسيرة التعليمية التي
تلقيناها في جامعة البيضاء والخبرات املكتسبة التي حصلنا عليها منها ،رغم نشأتها الحديثة في العام 8002م حيث
التحقنا بها لطلب العلم في العام الجامعي 8002-8008م في كلية العلوم إلادارية بالبيضاء مع عدد من الزمالء في
ً
املستوى ألاول عام ،حيث كان عددنا  020طالبا وطالبة.
وقد تلقينا العلم على أيدي كوكبة من الدكاترة واملعيدين ألافاضل الذين يستحقون جل شكرنا وتقديرنا وعلى
رأسهم عميد كلية العلوم إلادارية حينها الدكتور معمر جمال ،والدكتور أحمد الجرادي الذي تم تعيينه ً
عميدا في
8005م ،وكذلك الدكتور سعد ألاقرع ،والدكتور دمحم ألاشول ،ومجموعة من املعيدين الذين كان لهم جهود كبيرة
في تقديم الخدمة التعليمية لنا ،وفي املستوى الثاني اتجهنا نحو تخصص إدارة ألاعمال وواصلنا مسيرتنا
التعليمية إلى أن تخرجنا في العام الجامعي 8001-8005م .
وقد حصلت على املركز ألاول في قسم إدارة ألاعمال وكان من الفخر لي أن أحصل على املرتبة ألاولى وأن أكون
ً
معيدا وأحد مساعدي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؛ حيث تم إدراج اسمي في جداول املحاضرات في العام
الجامعي 8002-8001م ،وقد غطيت ً
عددا من املواد في مجال تخصص ي وعملت كل ما بوسعي لخدمة الطالب
ً
سواء بالجانب ألاكاديمي أو إلاداري ( كرئيس للكنترول ) ،بالرغم من أننا لم نحصل على قرارات التثبيت إال أننا
أصرينا على الاستمرار لخدمة إخواننا الطالب على وجه الخصوص وخدمة املجتمع على وجه العموم.
وفي العام  8080تم إقرار تثبيتنا لنكون ً
جزءا ال يتجزأ من كادر الجامعة وأبنائها في املجلس ألاكاديمي ومجلس
الجامعة على أيدي من يستحقون الشكر والثناء ،وعلى رأسهم قيادة الجامعة ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي
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ً
جميعا والذين من خاللهم ملسنا في آلاونة ألاخيرة تغيرات جذرية تكسب الجامعة
ونوابه ألافاضل حفظهم هللا
ً
ً ً
ظهورا بارزا وثقة أمام املجتمع كاملجلة واملؤتمرات العلمية ،وغيرها.
وبهذه املناسبة العظيمة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لقيادة الجامعة السابقة الدكتور سيالن العرامي،
والدكتور حمود العزاني ،والدكتور شاكر الزريقي ،وعمادة الكليات ال سيما عميد كلية العلوم إلادارية البيضاء
ً
سابقا الدكتور معمر جمال .
كما أتقدم بوافر الشكر للقيادة الحالية الدكتور أحمد أحمد العرامي ونوابه وكذلك عميد كلية العلوم
إلادارية في البيضاء الدكتور أحمد الجرادي نظ ًرا لجهودهم املبذولة في خدمة الجامعة والرفع من مستواها
التعليمي للتحليق بها ً
عاليا والوصول إلى تقديم رسالتها بالشكل املطلوب ،وكذلك تحقيق أهدافها املنشودة التي
وجدت من أجل تحقيقها.
وفق هللا الجميع ملا يحبه ويرضاه...
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أ .صاحل سامل بافضل احلضرمي
أمني عام كلية العلوم اإلدارية البيضاء
كلية العلوم إلادارية_البيضاء أنشأت عام  8000وتم تعيين د .عبده مدهش أول عميد للكلية وحصل لي الشرف
أن أكون أول أمين للكلية منذ نشأتها وحتى آلان8080م.
وقد عاصرت أربعة رؤساء للجامعة،

وهم:

 أ.د.سيالن أحمد العرامي (املؤسس) أ.د .حمود دمحم العزاني أ.د .شاكر عبدالرحمن الزريقي أ.د  .أحمد أحمد العراميوأربعة عمداء للكلية ،وهم:
 د.عبده مدهش الشجري د.صالح البركاني (لفترة قصيرة التتجاوز أربعة أشهر) د.معمر محمود جمال داوود أ.م.د.أحمد محسن الجرادي (عميد الكلية ًحاليا)
وقد عمل معي ألاستاذ النشط أحمد علي الهندي ر ً
ئيسا لشئون الطالب
وألاستاذ صدام العرش ي ً
أمينا للمكتبة
ً
مسئوال ً
ماليا
وألاستاذ صالح العجي
وألاستاذ عبدهللا العبد في شئون املوظفين
وغيرهم ممن التسعفني الذاكرة أن أتذكرهم .
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وحاليا ألاستاذ جمال الهجري ً
ً
خلفا لألستاذ عبدالغني الهدار في شئون الطالب .
وألاستاذ أحمد القنع مدير مكتب العميد.
وقد تخرج العديد من الكوادر ألاكاديمية من هذه الكلية ،ومنهم معيدون في الكلية ً
حاليا .
وقد شهدت الكلية إنجازات غير مسبوقة في آلاونة ألاخيرة في ظل قيادة (الرجل املناسب في الوقت غير املناسب)
الدكتور أحمد أحمد العرامي رئيس الجامعة الحالي .
تحياتي للجميع مع تمنياتي لجامعة البيضاء وقيادتها مز ًيدا من التقدم والرقي وهللا املوفق .
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رابعاً  :كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات  -رداع
الرؤية:
الريادة والتميز في مجال تعليم وتعلم العلوم اإلدارية على المستوى الوطني واإلقليمي.
الرسالة:
تسععى الكليعة إلعى إععداد وتأهيعل كعوادر بشعرية فعي حقعل المعرفعة اإلداريعة ،معن خعالل تزويععدهم
بأحدث المعارف العلمية والبحثية ،وفقاً لمتطلبات الجعودة واالعتمعاد المحليعة واإلقليميعة ،وبمعا يلبعي
احتياجات سوق العمل ،وبناء شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في خدمة التنمية المستدامة.
األهداف :
 .1تزويد الطلبة بالمعارف المختلفة في المجاالت اإلدارية.
 .2إعداد كوادر وقيادات إدارية ومالية واقتصادية قادرة على التعامل مع متغيرات
العصر ،وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي.
 .3توفير بيئة أكاديمية مواتية؛ لإلسهام بنشر الوعي والمعارف المختلفة وتطويرها.
 .4توجيه األبحاث والدراسات لمعالجة المشكالت المجتمعية.
 .5بناء شراكة وتعاون مع مؤسسات المجتمع العامة والخاصة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية
الشاملة.
 .6التطوير والتحديث لبرامج البكالوريوس ،والتوسع في برامج الدراسات العليا.
 مقر الكلية  :تقع الكلية في مدينة رداع. التأسيس  :تأسست الكلية عام 0262م. التخصصات  :تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات اآلتية : .6المحاسبة
 .0إدارة األعمال
 .0نظم المعلومات
 برامج الدراسات العليا
 -افتتح في الكلية برنامج الماجستير التنفيذي.
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عمداء الكلية:
-6
-0
-0
-1
-5

د  .مجدالدين السوسة (0266م)
أ.م.د .عبداهلل محمد صالح الضريبي (0260-0266م)
أ.د  .حفظ اهلل ناصر عبداهلل (0269-0260م)
د  .أحمد عمر مكرش (0202-0269م )
أ .م .د.عبداهلل محمد الطويل (0202م )

أمناء الكلية :
 )6أ .ندى أحمد الخضر ( 0265-0260م )
 )0أ  .محمد علي ناصر الحضوري ( 0265م)
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أ.م .د .زايد علي املنزوع
جتربيت كعضو هيئة تدريس يف جامعة البيضاء
بدأت عالقتي بجامعة البيضاء عندما أصبحت عضو هيئة تدريس فيها عام 8002م ،حيث تعينت برتبة أستاذ
مساعد في قسم إدارة ألاعمال ،و لم يكن قد مض ى على تأسيسها سوى ثالث سنوات ،يعني كانت الجامعة في بداية
ونظرا لنها تقع في مدينة نائية ً
ً
وخصوصا كلية العلوم إلادارية رداع ،التي تأسست في عام 8000م ً
بعيدا
تأسيسها،
عن العاصمة صنعاء ،كان كثير من حملة الشهادات العليا ال يمثل لهم التعيين بجامعة البيضاء سوى فرصة
للحصول على درجة أكاديمية ،وبعدها يسعون لالنتقال إلى جامعات أخرى ،وهذا ما حدث بالفعل ،وهذه ألاوضاع
أثرت بشكل سلبي على الجامعة الناشئة.
وبحكم عملي في كلية العلوم إلادارية رداع ً
نائبا للعميد للشئون ألاكاديمية ظلت الكلية تستعين باملتعاقدين
لتغطية كثير من املقررات الدراسيةً ،
نظرا لعدم اعتماد وزارة املالية ملوازنة وظيفية للجامعة منذ العام 8002م
وإلى اليوم ،وقد حاولت الجامعة الاستفادة من حملة الشهادات العليا الذين لديهم درجات وظيفية في جهات
حكومية ونقلهم للعمل بالجامعة لحل جزء من مشكلة نقص الكادر ألاكاديمي بالجامعة.
وبرغم ما عانته الجامعة ومنتسبيها من تبعات الحروب وانقطاع املرتبات الزال كثير من كادرها ألاكاديمي يقوم
بواجبة ألاكاديمي وألاخالقي تجاه جامعته ومجتمعه ،واليوم و نحن في العام 8080م استطاعت الجامعة أن تحقق
العديد من إلانجازات منها ترقيات أعضاء هيئة التدريس ومنها ترقيتي إلى أستاذ مشارك ،وإنشاء مجلة جامعة
البيضاء ،وإقامة املؤتمر العلمي ألاول ،وفتح العديد من برامج الدراسات العليا بالجامعة ،وإنشاء معهد التعليم
املستمر ،ونحن اليوم على مشارف إقامة املؤتمر العلمي الثاني ،وهذه النجاحات بفضل تظافر جهود كادر
الجامعة وقيادتها.
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أ .محيد ناصر احلميدي
معيد يف قسم إدارة األعمال  -كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات رداع
التجربة اجلامعية ...جتربة ثرية (حتدد املستقبل)
تعد التجربة الجامعية من أهم التجارب في حياة الشخص ملا لها من تأثير على حياته بأكملها وتحديد مستقبله
التعليمي واملنهي ،حيث ينشغل الشباب الناجحون في الثانوية العامة بالتفكير في التجربة الجديدة التي هم مقبلون
عليها في حياتهم ،يحلم بعضهم بالنجاح والتخرج في اختصاص طاملا رغبوا فيه أو رأوه ً
ممكنا وفق إمكانياتهم،
بشكل عام املرحلة الجامعية تختلف بشكل كلي عن املرحلة الثانوية ،فاملدارس بشكل عام قائمة على الكثير من
القوانين والقواعد التي على التلميذ التقيد بها ،وفجأة يجد نفسه في مكان يملك فيه الكثير من الحرية فهو
املسؤول عن نفسه و أي قرار يتخذه سيتحمل مسؤوليته وحده ،ويخوض تجربة يمكنها أن تكون ألافضل أو
ألاسوأ في حياته ،الغالبية تظن أنها التحقت بالجامعة من أجل اكتساب املعرفة ،وهذا ألامر صحيح إلى حد ما أو
على ألاقل بالجزء املتعلق بالتعلم ،أما الجزء املتعلق باملعرفة فهو مختلف ً
كليا ،الجامعات ومنذ سنوات طويلة لم
تعد تملك مفاتيح املعرفة ،فأنت في الجامعة لكي تتعلم كيف تفكر وتحلل بمنطق وكي تتعلم آلية حل املشاكل
وحتى تتعلم كيف تفكر ،أنت تتعلم آلية تفكير وتحليل ،أي أنك تتعلم عقلية من يقوم بتعليمك ،وهذا بحد ذاته
منجم ذهب ال يمكنك الدخول إليه في أي مكان آخر ،وكذلك يظن البعض أن حياته املهنية تبدأ حين تخرجه من
الجامعة في حين أن حياته املهنية تبدأ منذ اليوم ألاول في الجامعة ،فقد يعتبر البعض أن الحياة الجامعية هي فترة
للمرح والاستمتاع قبل الدخول في دوامة العمل  -مدى الحياة -وعليه فهم يقومون بإضاعة الوقت بشكل دائم...
وهذا خطأ فادح لنهم ال يدركون أن مستقبلهم وحياتهم املهنية تتأثر بكل قرار يقومون باتخاذه في الجامعة ،لهذا
الطالب الذين أدركوا أن حياتهم املهنية بدأت منذ أول يوم جامعي لهم نراهم يقضون جل أوقاتهم في الاستفادة
بأقص ى الطرق املمكنة من املناهج ومن أبحاثهم وكتبهم وينصرف جل تفكيرهم في مستقبلهم فقد ربطوا التعليم
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باملهنة وبالتالي باملستقبل الذي ينتظرونه والذي لطاملا حلموا به ،ورغم الظروف القاسية التي تمر بها أوطاننا ال
شك أن هناك الكثير منهم وصل مبتغاه بعد تخرجه فقبل كل ش يء قد اكتسب معرفة  ،وأنار عقله ومستقبله في
آن واحد ،لهذا أقدم نصيحتي لألجيال الصاعدة وأتمنى أن تكون كل أجيالنا وطالبنا من ضمن هؤالء الطالب
الخريجين املتميزين واملثابرين  . ...دمتم أعزايي ودام الوطن بكل خير و ود.
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أ.حممدعلي ناصراحلضوري
أمني عام كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات رداع
بدأت العمل في رحاب جامعه البيضاء في عام 8000م كلية التربيه والعلوم رداع ،حيث عملت في إدارة شؤون
املوظفين ،وكذلك تم تعييني ً
مديرا للسكن الطالبي الجامعي في 8000م ،ومساعد أمين الكلية ،وذلك في الفترة التي
كان فيها عميد الكلية د.صادق دماج ،وفترة عمادة د.عامر رشيد (عراقي الجنسية) ،وكان أمين عام الكلية ألاستاذ
توفيق الخزان ،وكانت تلك الفترة بداية انطالقة لجامعة البيضاء ىوقد تم تكليفي في شهر يوليو8000م باستقبال
وتسجيل الطالب والطالبات في كلية العلوم إلادارية ،بعد أن قررت قيادة الجامعة برئاسة د.سيالن العرامي إنشاء
كلية العلوم إلادارية رداع ،حيث تظافرت الجهود وتم التنسيق مع عميد كلية التربية والعلوم د.عامر رشيد
وألاستاذ توفيق الخزان أمين عام كلية التربية والعلوم للبدء في تحديد موقع مكاتب الكلية؛ وبذلك بدأ العمل بكل
جد وإخالص ،وبدأ العام الجامعي 8008 / 8000م ،وتم بعد ذلك افتتاح معمل الحاسوب بالكلية ،وأصبحت
الكلية تتصدر كليات الجامعة من حيث إلاقبال عليها وتزايد أعداد الطالب والطالبات ...
هذا؛ وقد عملنا في جميع الظروف تحت قيادة عدد من رؤساء الجامعة خالل الفترة من من 8002/8000م
وهم :
أ .د.سيالن أحمد العرامي
أ.د .حمود دمحم العزاني
أ .د.شاكر عبدالرحمن الزريقي
وقد كان لكل منهم دور في سير العمل بالجامعة ،حتى تم تعيين ا.د.أحمدأحمدالعرامي ر ً
ئيسا للجامعة في فبراير
8002م في الوقت الذي كانت الجامعة تعاني وأصبح الوضع فيها صعب ً
جدا ،ومع ذلك فقد أعاد أ.د.أحمدالعرامي
للجامعة اعتبارها وأعطى للكليات الصالحيات الكاملة إدارًيا وماليا ،وقد كنا نعاني من املركزيه في السابق ،و البد
من وقوف القيادة السياسية وقيادة املحافظة مع الجهود املبذولة والقيادة املحنكة وتقديم الدعم للجامعة
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ً
مجهودا ً
كبيرا من أجل الرقي والتقدم وازدهار
ومساندة جهود رئيس الجامعة أ.د.أحمدالعرامي الذي يبذل
الجامعة ،وما افتتاح برامج املاجستير ،وإنشاء املراكز واملعاهد الصحية والطبية ،والطموح في إنشاء كلية الطب،
وكلية الزراعة والبيئة؛ إال دليل على أنه يحمل كارزمية في قيادة وإدارة ألاعمال بكل تميز ،كما أنه حريص على
العمل الجماعي وإشراك الجميع في القرار من أجل السير نحو بناء جامعة لها مكانتها وسمعتها رغم إلامكانيات
البسيطة.
ً
وختاما ...الشكر والتقدير لكل املخلصين من قيادات وكادر الجامعة الذين يعملون بكل إخالص في ظل الظروف
الصعبة وانقطاع الرواتب بسبب العدوان والحصار .
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خامسًا :معهد التعليم املستمر
تم افتتاح معهد التعليم المستمر في جامعة البيضاء في العام الجامعي 0206 -0202م ( دبلوم
صيدلة  -دبلوم مختبرات  -دبلوم مساعد طبيب )
الرؤية :
الريادة في إعداد وتدريب الكوادر الصحية بأسلوب علمي وعملي يواكب التطور في كافة
الفروع الصحية المتاحة.
الرسالة :
إعداد كفاءات متخصصة في المجال الصحي مما ينعكس إيجابًا على نوعية وجود الرعاية
المقدمة.
األهداف :
 .6رفع مستوى الكفاءات والمعايير التعليمية في مجال الصحة.
 .0تأهيل وتدريب كوادر صحية ،ورفع كفاءتها العلمية والعملية .
 .0اإلسهام في نشر الثقافة الصحية بين أواسط العاملين الصحيين ،وأفراد المجتمع ،بما يساعد
في رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين.
 .1تغطية حاجة المجتمع من خالل تقديم كوادر صحية بكفاءة عالية في الخدمات الصحية.
 مقر المعهد  :يقع المعهد في مدينة رداع. التأسيس  :تأسس المعهد عام 0202م. التخصصات  :يمنح المعهد درجة الدبلوم في التخصصات اآلتية : .6الصيدلة
 .0المختبرات
 .0مساعد طبيب
 من العام اجلامعي 8088/8080م سيفتتح املعهد ختصصات جديدة وهي ( القبالة  -التخدير واإلنعاش)
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د .فيصل حممد عبده النهمي
عميد معهد التعليم املستمر
جامعة البيضاء  -سنوات اإلجناز ومثار احلصاد
كم هو جميل أن يكون هناك يوم مثل يوم العلم الذي سيصبح ً
منبرا نتحدث فيه بكل فخر واعتزاز عن
سنوات من العمر أمضيناها في سبيل خدمة الوطن و ألاكثر اعتز ًازا أن يكون في مجال العلم وصناعة ألاجيال.
في العام 2004م تقدمت للمنافسة على درجة املعيد التى تم تخصيصها لقسم علوم الحياة في كلية التربية
البيضاء ،ولم أكن قد زرت مدينة البيضاء من قبل ،و في املوعد حضر الكثير من املتقدمين للمنافسة من
مختلف محافظات الجمهورية ،وبفضل هللا حصلت على هذه الدرجة في سبتمبر 2004م وتحقق ً
حلما لطاملا
انتظرت تحقيقه .
بدأت العمل في الكلية برفقة كوكبة من املثقفين املتميزين بكل ما تحمله الكلمة من معنى بقيادة ألاستاذ
الدكتور إسماعيل سلمان أبو عساف عميد الكلية (سوري الجنسية) تعلمنا منه الكثير في املجالين ألاكاديمي
ً
وإلاداري
وأيضا بعض من ألاساتذة الوافدين من العراق و مصر ولبنان ،وكذلك الزمالء اليمنيين من أساتذة
ً
مدرسا ملجموعة من املقررات الدراسية النظرية والعملية في قسم علوم الحياة وإلاشراف على
ومعيدين ،عملت
الطالب في تطبيق التربية العملية سواء في مدارس املدينة أو املديريات املجاورة ،أضف إلى ذلك ألاعمال إلادارية في
القسم التي كنت أكلف بها وملدة ثالث أعوام دراسية في الفترة من 2004م 2007-م ،خالل هذه الفترة أي ً
ضا
وبالتعاون مع عميد الكلية تم تجهيز معمل ألاحياء باملواد وألاجهزة

التي حصلنا عليها من مخازن الجامعة بعد

جهد كبير ،و بالرغم من التميز في العمل ألاكاديمي والانضباط من قبل جميع املدرسين ،إال أن إلاقبال على
الدراسة في الكلية كان البأس به من قبل الطالب والطالبات ،وكان الطموح ً
كبيرا في إنشاء جامعة مستقلة
بتخصصات مختلفة تخدم أبناء املحافظة ،و تم مناقشة الفكرة من قبل العميد و أعضاء هيئة التدريس في
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الكلية ،ومن ثم جمع البيانات واملعلومات و التصورات ،التي أفادت بإمكانية إنشاء الجامعة ،وعلى ضوء ذلك تم
عرض هذا املوضوع على املسؤولين واملشائخ في املحافظة؛ لدعم هذا املقترح ،وبالفعل طرح ألاخ العميد املوضوع
على مجلس الجامعة ،الذي تم فيه تكليف لجنة لعمل دراسة جدوى و استمر العمل بتكاتف الجميع في إعداد
الخطط والبرامج املستقبلية للجامعة وانتهى ألامر باملوافقة على إنشاء هذا الصرح العلمي املتميز في عام
2008م.
قبل إلاعالن عن إنشاء جامعة البيضاء حصلت على منحة من جامعة ذمار لدراسة املاجستير في دولة الهند،
وفي عام 2011م حصلت على منحة من جامعة البيضاء لدراسة الدكتوراة في دولة الهند ً
أيضا ،خالل تلك
ً
الفترة تعلمت الكثير ونشرت أبحاثا في مجال العلوم الطبية في مجلة الطبيعة وغيرها ،وحصلت على جائزة
(جواهر آلل نهرو ) الهندية في العلوم الصحية ،وبعد أن أنهيت دراسة الدكتوراة في العام 2016م و برغم
الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب جراء هذا العدوان الغاشم على بالدنا عدت إلى جامعة البيضاء؛
لخدمة هذا الوطن الذي يستحق الوقوف معه في مثل هذه الظروف ،و عملت على تدريس بعض املقررات في
قسم علوم الحياة بكلية التربية والعلوم برداع إلى جانب تكليفي بالعمل ر ً
ئيسا لقسم علوم الحياة في 2017م
ومستمر إلى اليوم؛ و نتيجة النخفاض معدل إقبال الطالب على التخصصات املتوفرة في الجامعة ،و عدم
وجود التخصصات الطبية في الجامعة ،و كذلك الاحتياج الكبير في سوق العمل للتخصصات املهنية الطبية؛
عرضت على الاخ أ.د أحمد أحمد العرامي رئيس الجامعة فكرة إنشاء معهد جامعة البيضاء للتعليم املستمر –
برداع ،وقدمت الخطة املتكاملة لهذا البرنامج في ثالثة تخصصات طبية مهنية ،وهي قسم املختبرات الطبية،
وقسم مساعدين أطباء ،وقسم الصيدلة ،و بفضل هللا ثم بفضل املخلصين في هذه الجامعة ،و في مقدمتهم ألاخ
رئيس الجامعة تمت املوافقة على إنشاء املعهد في فبراير 2020م ،وتم تكليفي ً
عميدا للمعهد في يوليو 2020م،
ً
ً
وعمليا تم تجهيز املعامل بقدر املستطاع من املواد
علميا
و لكي يتم الحصول على مخرجات جيدة و مؤهلة
وألادوات الالزمة لتدريس الطالب ،كما تم استقطاب كادر متميز في التخصصات الطبية للتدريس في املعهد،
ً
رسميا في الجامعة لضمان الاستمرار في العطاء و التميز في ألاداء.
وتم مؤخ ًرا تثبيتهم
لقد شهدت جامعة البيضاء قفزة نوعية و غير مسبوقة في مجاالت مختلفة خالل السنتين املاضيتين بقيادة
أ.د /أحمد أحمد العرامي ،ومتابعه واهتمام كبير من قبل ألاخ أ.د /حميد الجبر نائب رئيس الجامعة للدراسات
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العليا والبحث العلمي ،منها :افتتاح برنامج املاجستير ألاكاديمي والوظيفي في أقسام مختلفة ،و منها قسم علوم
الحياة؛ حيث قدمت خطة تدريسية لتخصص علم الحيوان ،و أ ً
يضا تخصص امليكروبيولوجي لألخ نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا وإلاخوة الزمالء في اللجنة وتمت املوافقة عليها.
ً
أيضا إصدار مجلة الجامعة في يناير 2019م ،وهي آلان في إصدارها الثالث ،كما حصلت على الرقم الدولي،
وقد تم من خاللها نشر كثير من ألابحاث في العلوم الطبيعية وإلانسانية.
أضف إلى ذلك نجاح املؤتمر العلمي ألاول في صيف 2020م ،والتجهيز للمؤتمر العلمي الثاني للعام 2021م
ً
نجاحا ً
كبيرا ،ألامر الذي شجع الكثير من الجامعات
عبر الزوم ،وقد حققت الجامعة من خالل هذه التجربة
اليمنية على عقد مثل هذه املؤتمرات ،و تتطلع جامعة البيضاء إلى تحقيق إنجازات مهمة في القريب العاجل مثل
إنشاء كلية الطبً ،
وأيضا إنشاء كلية الزراعة والعلوم البيئية تشتمل على تخصصات نوعية ونادرة.
ً
وأفتخر بأنه تم اختياري
واحدا من أعضاء اللجان املكلفة في دراسة إنشاء هاتين الكليتين.
بكل هذه إلانجازات ،و خالل هذه الفترة الوجيزة؛ أصبحت جامعة البيضاء تحتل مكانة مرموقة بين
الجامعات اليمنية ،و بشهادة وزارة التعليم العالي بذلك ،حيث منحت الجامعة العديد من رسائل الشكر
والعرفان ،وأنا على ثقة عالية بأن الجامعة لن تتوقف عند هذا الحد من إلانجازات بل تتطلع إلى املزيد واملزيد في
املستقبل إن شاء هللا.
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د.أكرم أمحد عبداهلل احلاج
مدرس يف معهد التعليم املستمر
معهد جامعة البيضاء للتعليم املستمر بوابة للطب يف البيضاء
إن العملية التعليمية تشكل في مجملها مهنة عظيمة يجب أن تمارس ً
وفقا ملعايير أخالقية سامية ،وهي ً
أيضا
ً
رسالة تحمل في طياتها أهدافا إنسانية خالدة يفرض علينا واجبنا الديني وألاكاديمي وألاخالقي أن نقوم بإتقانها
والعمل بجد من أجلها؛ لكي تتحقق أهدافها النبيلة.
عندما يحدد يوم من أيام العام كيوم للعلم في جامعة البيضاء فإنه يجسد الاهتمام الكبير من قبل قيادة
الجامعة بإعطاء الشكر والعرفان لكل من ساهم في بناء ألاجيال و لكل من ساهم في خدمة أفراد مجتمعه.
في اليوم السادس عشر من شهر يونيو من العام 2008م تم إنشاء جامعة البيضاء التي تضم ً
عددا من
الكليات و ألاقسام العلمية وألادبية في محافظة.البيضاء ،التي لطاملا كان يحلم أبناء هذه املحافظة بوجود مثل
هذه الكليات؛ لكي توفر لهم تكلفة و عناء السفر إلى محافظات أخرى من أجل الدراسة .
وفي آلاونة ألاخيرة و بوجود القيادة الحكيمة لهذه الجامعة ،وعلى رأسهم ألاستاذ الدكتور /أحمد أحمد
العرامي ،الذي عمل على إخراج الجامعة من مرحلة الركود التى مرت بها خالل عقد من الزمن إلى مرحلة
النهوض والتوسع؛ برزت إنجازات ذات أهمية في مواكبة سوق العمل واحتياجات املجتمع ،والتي من خاللها
ً
اهتماما في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ،و
أصبحت الجامعة واحدة من أهم الجامعات اليمنية مكانة و
من أهم إلانجازات نجاح املؤتمر العلمي ألاول و إلاعداد للثاني ،وإصدار مجلة خاصة بجامعة البيضاء ،وكذلك
افتتاح العديد من برامج املاجستير ألاكاديمية والوظيفية في بعض التخصصات ،و تسعى قيادة الجامعة إلى
استكمال برامج املاجستير في جميع التخصصات في كليات الجامعة ،وبتوفيق من هللا و جهود عالية افتتحت
الجامعة معهد التعليم املستمر الذي يحتوي على ثالثة تخصصات طبية (مختبرات _ مساعد طبيب  -صيدلة)
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ً
وهذا يعد ً
عمال ً
نوعيا يحسب للجامعة نتج عن سعي حثيث وجهد كبير من قبل الدكتور فيصل النهمي
إنجازا و
عميد املعهد برعاية واهتمام ألا خ رئيس الجامعة أ.د /أحمد أحمد العرامي.
وإذا كان لي ما أذكره من تجربة سابقة في هذه الجامعة فإنها في معهد الجامعة للتعليم املستمر حيث
تقدمت للعمل معهم ولي كل الشرف في ذلك ،و تم إجراء امتحان املفاضلة واملقابلة الشخصية في املعهد بكل
شفافية و كان من حسن حظي أن أكون ً
واحدا من أعضاء فريق العمل في قسم املختبرات الطبية.
وما يلفت الانتباه وبقوة هو العدد الجيد للطالب والطالبات املسجلين في أقسام املعهد ،و وجود معامل
مناسبة لتدريس املقررات العملية برغم الفترة القصيرة ً
جدا من افتتاح املعهد .
إن وجود معهد التعليم املستمر في رداع والبيضاء سوف يمثل ً
منبعا لرفد محافظة البيضاء بالكوادر
ً
املؤهلة ً
وعمليا في التخصصات الطبية ،و نتطلع إن شاء هللا إلى أن يتم افتتاح كلية الطب البشري
علميا
والعلوم الصحية وكليات أخرى؛ لتصبح الجامعة قبلة يقصدها طالب العلم من جميع محافظات الجمهورية.
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أ .فاطمة حممد قادري
معيدة يف معهد التعليم املستمر
يوم العلم
إنها ملناسبة عظيمة ال تعبر عنها أي كلمات والتصفها بيوت الشعر وبالغة النصوص ،و أجمل ما يمكن قوله
ً
من سنوات وجودي في جامعة البيضاء إن الحصول على التعليم ليس سهال ،ومن منا لم تواجهه صعوبات
وتحديات مختلفة؟ ولكن الش يء املهم هو أن تؤمن بنفسك ،وتكون لديك إرادة قوية تجعلك تنمي قدراتك وتذلل
الصعاب؛ لتصل إلى الهدف املنشود ،فالعجز عن الاجتهاد عجز عن الحياة بأكملها وليس املرء بصادق في قوله
حتى يؤيد قوله فعله ،وكما قال الشاعر -:
اعزم وكد فإن مضيت فال تقف
ليس املوفق من تواتيه املُنى

واصرب وثابر فالنجاح حمقق
لكن من رزق الثبات موفق

لقد شهدت جامعة البيضاء نقلة نوعية علمية مختلفة وهامة ً
ً
وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي
جدا
يمر بها الوطن ،كان أبرزها املؤتمرين العلمي ألاول والثاني ،وإصدار مجلة جامعة البيضاء ،وإنشاء موقع
إلكتروني خاص بها ،وآخرها إنشاء معهد جامعة البيضاء للتعليم املستمر الذي يعتبر النواة والتمهيد إلنشاء
كلية الطب لرفد املجتمع بكادر طبي مؤهل يخدم وطنه وأبناء مجتمعه ،والذي يعبر أيضا عن مدى صلة
الجامعة باملجتمع وتنميته .
أتطلع وأرى ذلك قد بات قر ًيبا لرؤية جامعة البيضاء نجمة تتألل في سماء العلم و تنافس الجامعات املختلفة
في كافة الجوانب العلمية والثقافية سواء كان ذلك على املستوى املحلي أو الدولي .
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أ .أمحد أمحد العرامي
أمني عام معهد التعليم املستمر
تشهد جامعة البيضاء في ألاعوام ألاخيرة ً
تطورا ً
نوعيا في شتى املجاالت من افتتاح تخصصات جديدة على
رأسها معهد جامعة البيضاء للتعليم املستمر ،وبرامج املاجستير ،وإقرار اللوائح ،وهيكل الجامعة ،وإصدار املجلة
العلمية املحكمة ،وعقد املؤتمرات العلمية ،ويعد يوم العلم استمر ًارا لريادة جامعة البيضاء التي كانت نس ًيا
ً
منسيا قبل ذلك ،وبإذن هللا ستكون مخرجاته إضافة ملسيرة الجامعة املنيرة .
ً
ويعد معهد التعليم املستمر استجابة الحتياجات املجتمع أوال ؛ لذلك أضيف إلى تخصصات (الصيدلة
ومساعد الطبيب واملختبرات) تخصصات (القبالة والتخدير وإلانعاش)  ،و ً
ثانيا لحل إشكالية تدني نسبة إلاقبال
ً
وثالثا املعهد ُ
يعد الخطوة ألاولى والركيزة ألاساسية الفتتاح كلية الطب والعلوم
على التسجيل في الجامعة،
الصحية .
وهللا املوفق ،،،
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أ.حممد قاسم هزاع البخييت
متعاقد  -معهد التعليم املستمر
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف خلق هللا دمحم بن عبدهللا الصادق ألامين
ثم أما بعد...
إليكم نبذة مختصرة حول تجربتي في جامعة البيضاء
بداية دخولي الجامعة كنت أطمح في أن أكون من ذوي النجاح الباهر والدرجات العالية ،و عزز هذا ألامل كوني
ممن أنهوا الثانوية العامة بتفوق ،دخلت الجامعة و أنا أحمل معي حماس ي و تطلعي نحو التميز في كل ش يء ،وعلى
صعيد العلم بشكل خاص ،كنت أرى أنني أستطيع الاستمرار على نفس الحماس الذي بدأت به ،و لكن ما حدث
ً
هو أنني فجأة وجدت نفس ي على منحنى جديد ال أدركه ،و من ثم تأخرت قليال في أن ألحق ركب املتفوقين ،لحقت
بهم بعد عناء طويل و لكن ليس كما كنت أطمح و أتمنى أن أكون ،ثم بدأ ألامر يتفاوت ،و أصبح سقف تطلعي
يجيا ،و ال أدري أين بات ً
ينخفض تدر ً
حاليا ،وأصبح الوضع يرهقني و لبثت أسأل عن سر "عدم التوفيق " الذي

حل بي  -كما كنت أطلق عليه ،-و أقول لنفس ي في البداية كانت ُ
الحجة التي أقنع بها نفس ي هي غرابة الوضع
ً
الجديد و من ثم عدم استطاعتي للتكيف معه بسهولة ،و لكن آلان بعد أن قطعت شوطا ال بأس به تسألت يا
ترى ما السبب ؟

قطعت نصف مشواري في الكلية و لم أصل إلى إلاجابة عن تساؤالتي بعد  ،و لكني بدأت أنظر لألمر من زاوية
أخرى ،ربما لم يكتب لي أن أوفق در ً
اسيا كما كنت أتمنى ،و لكن هذا ال يمنع أن رزق هللا يصلني في ألامور ألاخرى و
ربما بوفرة ،و أصبحت أقول ،ربما لم يمن هللا علي بش يء كامل كما كنت أتمناه ،و لكن هللا من علي بأشياء أخرى
ُ
أكثر مما كنت أتمناها ،فقد أعطاني من كل ش يء ،و هذا أفضل من أن أحرم من البقية .
ً
رغم كل ش يء مازال ألامل يداعب قلبي ،لم يعد يهمني املعدل ً
كثيرا ،لكني ما زلت أطمح في أن أكون
محاسبا
ً
متميزا.
كنت ً
سابقا أرغب في الالتحاق بكلية الشرطة ،ولكن بسبب العدوان حرمت من تحقيق تلك الرغبة وسجلت في
كلية العلوم إلادارية والحاسبات برداع ،وبدأت املرحلة باملستوى ألاول وال أعرف القاعات الدراسية وال الدكاترة
وال املعيدين ،وال أعرف حتى معنى معيد وال ملاذا سمي ً
معيدا ،وبفضل هللا تعالى تجاوزت املستوى ألاول في غمضة
عين ،وانتقلت للمستوى الثاني وبدأ يتالش ى شعور القلق و الشعور بالغربة ،وتأقلمت وتكيفت وعرفت نظام
الجامعة من حيث الالتزام بكافة التعليمات وإلارشادات وحضور املحاضرات ووجوب الشعور باملسؤولية
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الفردية وهلل الحمد والشكر ،ثم انتقلت إلى املستوى الثالث حيث كان بمثابة اختبار أو تحديد مستوى ،وبفضل
هللا تعالى اخترت التخصص قسم املحاسبة؛ لكونه في نظري أحد متطلبات سوق العمل
تعرفت على كوادر علمية كبيرة وزمالء مميزين نشيطين ،وقمنا ببعض ألانشطة في الكلية ،منها:
عمل علمين للجمهورية اليمنية كل علم بطول ستة أمتار تم تنفيذ هذا العمل مع ألاستاذ عمر الصبري وتم
وضعهما على جدار الجامعة.
حملة التشجير والنظافة.
وحملة تغليف الكتب.
بناء قلعة العامرية (مصغرة) داخل الحرم الجامعي.
املشاركة في جميع الفعاليات التي أقامتها الجامعة وملتقى الطالب الجامعي.
وكان من جملة ألانشطة التي قمنا بها ونحن في املستوى الثالث املساهمة في البحث عن داعمين لشراء سجاد
للمسجد املوجود داخل الحرم الجامعي ،حيث قمنا بالتعاون مع منظمة "شعلة أمل" بالبحث عن داعمين لشراء
السجاد ،والحمد هلل تم شراء السجاد وبعض ألاثاث واملستلزمات للمسجد إذ ليس من قيمنا وأخالقنا أن تكون
بيوتنا مرتبة ومزينة ومزخرفة أفضل من بيوت هللا.
وخالل املستوى الثالث عصفت جائحة كورونا ،وبفضل هللا تعالى تجاوزنا الجائحة ثم كانت املفاجأة التي لم
تخطر على بال أحد آنذاك بسبب الظروف والعدوان ،كانت املفاجأة أنه رغم كل الظروف واملعوقات في الجامعة؛
تم فتح برامج املاجستير في العديد من التخصصات في الدراسات العل.
انتقلنا إلى املستوى الرابع ،وهي املرحلة ألاخيرة التي اكتشفت قدرتي الكبيرة على أمور كنت أعتقدها مستحيلة،
اكتشفت مواهب في ذاتي لم أنتبه إليها من قبل ،تعلمت أن الجامعة ليست مجرد كتاب ندرسه ،الجامعة أوسع
من ذلك بكثير ،ابحث وشارك وقدم وتطوع ،لكل منا اختصاصه وطموحاته وأمنياته وقدراته ولكل منا ما يميزه
حقا ،فال تتأخر باكتشاف ما يميزك ،نجاحك ال يقف عند شخصيتك .نجاحك تدفعه مجازفتك وإرادتك
ومثابرتك ورغبتك .وكلية الشرف ليست ساعات معدودة تمضيها لتحسب لك ،بل هي عالم بأكمله أنت قادر رغم
ما قد يصيبك فيه من ظروف على الاستفادة منه والانتماء لذاتك ،واعلم أنك قوي بذاتك قادر على صنع
املستحيل والتغيير.
في هذه املرحلة ألاخيرة شاركت في الورشة الاستراتيجية التي أقامتها الجامعة وألقاها الدكتور سلطان الحالمي ،ثم
شاركت في الفعاليات املقامة داخل الجامعة وفي حفل التخرج.
كانت هذه السنة تمثل سنة املفاجآت أيضا من قيادة الجامعة الحكيمة ،حيث تم فتح معهد التعليم املستمر،
الذي فتح آفاق ألامل أمام الطالب والطالبات وخالل السنتين ألاخيرة نهضت الجامعة من ال ش يء إلى جامعة
تحتضن آالف الطالب والطالبات من نفس املحافظة واملحافظات ألاخرى والشكر هلل تعالى ثم للقيادة الحكيمة.
ً
ً
جميعا لخدمة هذا الوطن املعطاء وأن نكون عند حسن ظن الجميع وأن نبني يمننا شامخا
نسأل هللا أن يوفقنا
ً
مزدهرا فال يرتق وطن إلى أرقى املقامات مالم يكن ُبناؤه من أبنائه ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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سادسًا :مركز التطوير
األكادمي وضبط اجلودة
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عميد مركز التطوير وضمان اجلودة
أ.م.د .حممد حسني حممد اآلنسي
تعود بداية تأسيس املركز إلى العام 8002م الذي كان يحمل مسمى "دائرة التطوير ألاكاديمي و ضمان
الجودة" حيث صدر قرار رئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور سيالن العرامي بتكليفي ر ً
ئيسا للدائرة ،و بدأت
باالطالع عن كثب على مهام الدائرة و اختصاصاتها ،و وضع تصور للعمل وفق املهام و الاختصاصات .بعد
الحصول على رقم رئيس مجلس الاعتماد ألاكاديمي ،وكان آنذاك ألاستاذ الدكتور عبداللطيف حيدر و أبلغته
بأن جامعة البيضاء ال يتم التعامل معها كبقية الجامعات ،و لم تتم زيارتها ،أو دعوتها للمشاركة في أنشطة
املجلس ،و لم يتم توقيع اتفاقية تفاهم كما هو الحال مع الجامعات ألاخرى؛ فكان رده باالعتذار و طلب إبالغ
ً
مجمدا
رئيس الجامعة و التنسيق لتوقيع اتفاقية تفاهم ،فأبلغته ،و لكن لم يقم بذلك ،و ظل نشاط الدائرة
عدا إقامة دورتين في اللغة إلانجليزية للهيئة التدريسية املساعدة ،و حضور ورشة عمل نظمها مجلس الاعتماد
في جامعة ذمار ،والرفع بضرورة شراء مولد كهربايي لكليتي التربية و العلوم إلادارية بالبيضاء (تم شراؤه).
وبالرغم من التقدم بطلب بتشكيل لجنة معادالت بالجامعة ،وطلب إصدار مجلة جامعة البيضاء (من قبل
الدكتور فاهم بجاش و من قبلي) و إعداد تصور كامل بذلك إال أن ذلك لم يتحقق.
توقف نشاط الدائرة ً
تماما منذ إقالة ألاستاذ الدكتور سيالن العرامي حتى تعيين ألاستاذ الدكتور أحمد
العرامي الذي استدعى رئيس الدائرة لحضور اجتماعات مجلس الجامعة ،و طلب تفعيل دورها في القيام
بمهامها و اختصاصاتها املخولة بها ،و تواصل بقيادات مجلس الاعتماد و الوزارة؛ إلدراج جامعة البيضاء في
كافة ألانشطة و الفعاليات ،و كان أول عمل تم تكليفي به هو إعداد رؤية و رسالة و أهداف جامعة البيضاء ،و
من ثم الاشتراك في إعداد و مراجعة كافة لوائح الجامعة و تقاريرها السنوية ،و إلاعداد للمؤتمر العلمي ألاول و
املشاركة في إقامته و حضور ورش عمل مجلس الاعتماد ألاكاديمي و الوزارة.
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بعد املشاركة في الورشة املنتجة لقيادات الجودة في الجامعات اليمنية الحكومية و ألاهلية و التي شاركت
ً
فيها  51جامعة و تنفيذا ملخرجات الورشة تم تغيير التسمية إلى مركز التطوير و ضمان الجودة و تعديل مسمى
رئيس الدائرة إلى عميد مركز التطوير و تكليف الدكتور فاهم بجاش ً
نائبا للعميد وترشيح ممثلي الجودة في
الكليات و تمثيل املركز في اجتماعات كافة مجالس الجامعة(الشئون ألاكاديمية – الدراسات العليا – شئون
الطالب – مجلس الجامعة).
قام املركز بتسليم كافة املهام املطلوبة منه ملجلس الاعتماد ألاكاديمي ،و كان ً
دائما في املقدمة ،و خير مثال
على ذلك أن جامعة البيضاء كانت أول من قام بتسليم الالئحة الداخلية و الهيكل التنظيمي للمركز و الجامعة،
و أول من قام بتسليم ورقة عمل الجامعة حول آثار انقطاع الراتب على منتسبي الجامعات و الحلول املقترحة.
ً
أخيرا قام املركز بالتنسيق مع قسم اللغة إلانجليزية بكلية التربية و العلوم برداع بعمل ورشة توصيف
برنامج و مقررات اللغة إلانجليزية ،و تم إلاعداد و التنسيق لعقد دورة تدريبية للهيئة التدريسية املساعدة
بكليتي العلوم إلادارية و إلاعداد للمؤتمر العلمي الثاني املزمع إقامته في أغسطس 8080م ،وعدد من ورش
العمل املخطط لتنفيذها في القريب العاجل بإذن هللا تعالى .
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جملة اجلامعة

سكرتري التحرير

مدير التحرير

أ.د.م  .حممد حسني النظاري

د  .فاهم حييى جباش

جملة جامعة البيضاء ...من فكرة يف األحالم إىل واقع يكرب كل عام
املقدمة :
الجامعة بيت العلم ،ووجودها هام ً
جدا في حياة املجتمعات ،فرقيها مرهون بتقدم العلوم ،التي ال تقدم لها إال من
خالل صروح علمية (الجامعات) تعمل على تعليم الشباب من الجنسين ما يعود بالنقع عليهم ،وعلى مجتمعهم.
يوما للعلم -فتحت ً
جامعة البيضاء منذ إنشائها في  01يونيو 8002م -وهو اليوم الذي جعلته الجامعة ً
أبوابا كانت
ه
موصدة في وجوه الطالب خاصة الفتيات ،ومكن وجود الجامعة من افتتاح أقسام وكليات ومعاهد جديدة تلبي
سوق العمل.
وبما أن الجامعة منبع البحوث العلمية ،فقد أنشأت الجامعة مجلتها العلمية املحكمة لول مرة (مجلة جامعة
البيضاء) بعد مرور أحد عشر ً
عاما على افتتاحها ،ليكون العام 8002م نقلة تحول بإصدار رئيس الجامعة أ .د
أحمد العرامي قر ًارا بإنشاء املجلة التي مكنت عديد الباحثين (داخل الجامعة و خارجها) من نشر أبحاثهم وكثير
منهم ترقوا من خاللها.
وصلنا مع يوم العلم لإلصدار السادس (العدد ألاول من املجلد الثالث أبريل 8080م) ومن خالل هذا التقرير
سوف نستعرض أهم املراحل التي مرت بها املجلة منذ إنشائها ولغاية آلان ،حيث تعد املجلة إحدى إلانجازات التي
تحققت للكادر بعد عقد من تأسيس الجامعة ،ولقد مكن استمرار املجلة في الصدور بدورية ثابتة من اكتساب
احترام الباحثين ،إضافة إلى حصولها على الترقيم الدولي ( )ISSN 2709 - 9695بعد حصولها يوم صدورها على رقم
إلايداع الوطني (8002-0020م) من الهيئة العامة للكتاب ،وتنشر املجلة ألابحاث على موقعها في إلانترنت
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( )www.baydaauniv.net/buj/index.php/bujوتستقبل البحوث على إلايميل ( Email:
.)Albaydhajournal@gmail.com
إن نجاح تجربة مجلة جامعة البيضاء وإلاقبال الكبير على نشر البحوث فيها جعل مجلس الجامعة في اجتماعه
 80رمضان 0228هـ ،يقر تفرع املجلة إلى مجلتين ألاولى خاصة بالعلوم إلانسانية وإلادارية والثانية بالعلوم
التطبيقية ،على أن يبدأ الصدور املنفصل بعد العدد املخصص للمؤتمر العلمي الثاني .
ً
جميعا سواء في املجلة أو في بقية البرامج العلمية في الجامعة في إلاسهام القيم في
نسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا
الارتقاء بها بما يعود بالنفع على املحافظة والوطن.
سكرتير التحرير أ.د.م  /دمحم حسين النظاري
مدير التحرير أ.د.م  /فاهم يحيى بجاش
تأسيس املجلة ...بداية الانطالقة البحثية للجامعة
الناظر إلى املسافة الزمنية الفاصلة بين إنشاء الجامعة وبين إصدار أول مجلة علمية محكمة ،سيرى أنها إحدى
عشرة سنة ،أي أكثر من عقد من الزمن والجامعة كصرح علمي ليس لها مجلة علمية محكمة كباقي الجامعات
الحكومية والخاصة ،حيث تمتلك بعضها أكثر من مجلة في مختلف التخصصات.
لهذا فإن وجود املجلة لم يكن بالمر الهين حيث كانت تحتاج إلى إرادة واعية وقرار شجاع وكادر متفان في عمله؛
وبالفعل كان لتعيين أ.د أحمد العرامي دور رئيس في إيجاد مجلة للجامعة ،إذ لم توجد في عهد الرؤساء الثالثة الذين
سبقوه منذ تأسيس الجامعة؛ ولهذا ال يستطيع أحد إنكار الحقيقة الربط بين التعيين وإلاصدار.
وبعد توفر إلارادة القوية في قيادة الجامعة ،كان البد من صدور القرار الشجاع واملتمثل في إنشاء أول مجلة
علمية محكمة ،ثم إصدار القرار القاض ي بتعيين الهيئتين التحريرية وإلاشرافية وقد باشرتا العمل منذ الاجتماع
ألاول الذي عقد في أبريل ٩١٧٢م.
لألسف لم يستوعب بعض الكادر أن يكون للجامعة مجلة علمية محكمة ،مع أنه من البديهيات ،فراهن على أن
ً
تتوقف إلاجراءات عند إصدار القرار ،وستموت الفكرة في مهدها ،غير أنهم لم يدركوا أن هناك رجاال نذروا أنفسهم
ً
لخدمة الجامعة عبر هذا العمل العلمي البحت ،الذي جاء منقذا لكثير من كادر الجامعة ،الذين ظلوا عاجزين
لسنوات عن النشر العلمي ،مما أخر من ترقياتهم ألاكاديمية في الجامعة سواء من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ
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مشارك أو لستاذ دكتور ،وبعد صدور املجلة أكمل معظم الذين ترقوا فيما بعد نشر ما تبقى عليهم من بحوث في
مجلة الجامعة.
هناك رابط كبير بين عدد الترقيات التي أقرتها الجامعة وبين إصدار املجلة ،إذ وصلت الترقيات إلى أربعة أضعاف
(في  ٣سنوات)عن ما كانت عليه ً
سابقا ،فبعد أن كان عدد الذين تم ترقيتهم ال يتجاوزون ( )٤أشخاص في ()٧١
شخصا منذ تعيين الدكتور العرامي ً
ً
رئيسا للجامعة.
سنوات ارتفع العدد إلى أكثر من ()80
رغم أن وجود املجلة ترافق مع الصعوبات املالية وظروف البالد بسبب الحرب العدوانية ،إال أن ذلك لم يزد الهيئة
التحريرية إال إصر ًارا على املض ي ً
قدما بهذا العمل الكبير.
نشعر بالفخر بهذا املنجز الكبير الذي نشغل فيه عمل(مدير التحرير وسكرتير التحرير) الذي ما كان ليستمر في
تألقه لوال إلاشراف املباشر من قبل رئيس الجامعة أ.د أحمد العرامي ،وأول رئيس تحرير للمجلة ا.د.عبد هللا
املسيبلي (رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته) ،ومن بعده أ.د حميد الجبر ،وكذلك العمل الدؤوب من منسقة املجلة
أ.أشواق املجربي وأعضاء الهيئة الاستشارية .وكذلك الزمالء الذين تولوا عملية تحكيم البحوث العلمية في كل
التخصصات ،وإلاخوة في املوقع إلالكتروني للجامعة ،وعلى رأسهم املهندس ناصر الزيدي.
مراحل تجهيز أعداد املجلة
ً
الجميع ال يرى العدد إال وقد اكتملت صفحاته وتم نشره ً
وإلكترونيا ،وحتى نصل لهذه النقطة الختامية
ورقيا
التي تجعل املجلة جاهزة للتصفح ،فإننا في هيئة التحرير نقوم بأعمال شاقة ومضنية على النحو التالي :
 .0تكون البداية في عملية إلاعالن عن موعد إصدار العدد ،عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي ،خاصة التي
يتواجد فيها باحثو الجامعات واملراكز البحثية .
 .8نبدأ باستقبال البحوث (لكل عدد بصورة منفصلة) .
 .2بعد استقبال البحوث ،نبدأ بتفحص كل عمل على حدة ،أوال من الناحية الشكلية وفق الضوابط التي
أقرتها املجلة.
 .2نقوم بإرسال كل بحث إلى العضو املتخصص في اللجنة الاستشارية (بدون وجود أسماء الباحثين الناشرين)
حيث يعد رأيه ً
مهما من الناحية التخصصية.
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 .5بعد اجتياز البحث لهذه املرحلة (باملوافقة) ننتقل إلى مرحلة التحكيم ،حيث نرسل كل بحث إلى محكمين
ً
وطبعا
( )٩من داخل الوطن وخارجه ومن غير الجامعة التي ينتمي إليها الباحث أو الباحثون (الناشرون)
بدون وجود ألاسماء ،ثم ننتظر الفترة املحددة برجوع البحوث من املحكمين ،التي تنتهي إما إلى قبول البحث
بدون تعديالت أو مع إجراء التعديالت (التي يتوجب على الباحث اجراءها وال يتم النشر إال بإتمام التعديالت
املطلوبة) أو أن يتم رفض البحث ،وفي حالة كان الرفض من أحد املحكمين وموافقة املحكم آلاخر ،نقوم
ً
مرهونا برأي املحكم املرجح.
باختيار محكم مرجح ،ويبقى نشر البحث أو عدم نشره
 .1بعد اكتمال عملية التحكيم نرسل البحوث للتنسيق وفق القالب املعتمد من املجلة.
ً
مجددا للعضو املختص في الهيئة الاستشارية (بعد الانتهاء من التنسيق) ،وبهذا تكتمل
 .2نرسل البحوث
الدورة املخصصة ملراحل الاستقبال والفحص والتحكيم والتعديالت التي تستمر لثالثة أشهر ،يبقى فيها
مدير وسكرتير التحرير متواصلين باستمرار مع الباحثين واملحكمين والهيئة الاستشارية وإلاشرافية.
 .2ترسل املجلة مكتملة متضمنة جميع البحوث إلى املطبعة ،وهنا تكون املرحلة قبل ألاخيرة ،ولتفادي أي خطأ
يبقى املدير والسكرتير متابعين لعملية الطباعة حتى تنجز بشكل كامل ،ويرافق هذه املرحلة إتالف كثير من
النسخ الناتجة عن أي خطأ أو سوء تنسيق أو زيادة أو نقصان؛ ليخرج العدد بحلته النهائية للباحثين ً
ورقيا
والنشر عبر موقع الجامعة.
 .2ال يتوقف عمل املدير والسكرتير بعد صدور كل عدد عند هذا الحد ،بل يتم إرسال نسخة مع ثالث مستالت
(تتضمن البحث املخصص لكل باحث مع غالف املجلة والفهرس) لكل باحث وإرسال نسخ للجامعات
اليمنية في مختلف املحافظات وكذا للمراكز البحثية وملركز املعلومات في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،حتى يتسنى للجميع (خاصة الباحثين) الاطالع على محتويات العدد.
 .00يتم تحرير مذكرات (شهادة تثبت نشر البحث) تعطى للباحثين لتقديمها لجامعاتهم ،وكذلك مذكرات
(شهادة تثبت تحكيم البحوث تعطى للمحكمين).
 .00كل ما ذكرنا من املهام في البنود ( )00-0تبدأ من جديد في دورتها الكاملة من أجل إصدار العدد املوالي.
أردنا هنا إعطاء ملحة (نظرية) عن الجهد الكبير الذي يتم من أجل إخراج العدد في صورته ألاخيرة ،أما من
الناحية (العملية) ف لن يشعر بها إال من مر بنفس املراحل من العاملين في املجالت العلمية املحكمة.
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محطات هامة
املحطة ألاولى ( البداية – الفكرة) 8002م
 تم تقديم مشروع املجلة من قبل  :د .فاهم بجاش & د .دمحم آلانس ي ،لرئيس الجامعة د .سيالن العرامي ،ولم يتم
إصدار املجلة.
املحطة الثانية القرار رقم (8001 )22م
 تم إصدار قرار بهيئة تحرير املجلة من قبل رئيس الجامعة د .حمود العزاني رقم ( )22لسنة 8001م ،ولم يتم
إصدار املجلة.
املحطة الثالثة (النسخة ألاولية) 8002م
 تم تقديم النسخة ألاولية (أبحاث الخريجين) من املجلة لرئيس الجامعة

د شاكر الزريقي ،ولم يتم إصدار

املجلة.
املحطة الرابعة (التصميم  -إلانجاز) 8002م
تتلخص هذه املرحلة بالتالي :
 تم إصدار الئحة مجلة جامعة البيضاء للبحوث من قبل أعضاء مجلس الجامعة برئاسة د  .أحمد العرامي .
 أصدر رئيس الجامعة د أحمد العرامي قرار إنشاء مجلة جامعة البيضاء للبحوث وتحديد أعضاء هيئة التحرير
والهيئة الاستشارية للمجلة .
 تم الحصول على رقم إلايداع القانوني في الهيئة العامة للكتاب صنعاء ()8002-0020
 تم إلاعالن عن استقبال البحوث من قبل الباحثين من مختلف الجامعات اليمنية ،ومن ثم خضعت إلجراءات
التحكيم وتالها تنسيق املجلة وإعدادها للطباعة .
ً
 تم إصدار العدد ألاول من املجلة في أغسطس 8002م ،بواقع  00بحثا (متابعة ومساهمة مميزة) من قبل  :د.
أحمد العرامي & د .فاهم بجاش & د .دمحم النظاري.
املحطة الخامسة (الاستمرارية ) 8002م
ً
 تم استقبال وتحكيم وتجهيز العدد ( )8من املجلد ( )0للطباعة ديسمبر 8002م بواقع  01بحثا.
 الاتفاق على تحديد عدد خاص من املجلة لنشر أبحاث املؤتمر العلمي ألاول لجامعة البيضاء يوليو 8080م.
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 تم تعديل اسم املجلة من (مجلة جامعة البيضاء للبحوث) إلى (مجلة جامعة البيضاء) ً
بناء على قرار مجلس
الجامعة بتاريخ  02ديسمبر 8002م.
التسمية وقواعد النشر
مجلة علمية محكمة دورية فصلية تصدرها جامعة البيضاء .وتهدف إلى نشر ألابحاث املحكمة في العلوم إلانسانية
والتطبيقية وعلوم التربية البدنية والرياضية ،للباحثين من جميع أنحاء العالم باللغتين العربية وإلانجليزية التي لم
يسبق نشرها أو تقديمها للنشر في مجلة أخرى .وما ينشر في املجلة يعبر عن آراء الباحثين ،وال يعبر عن رأي املجلة أو
الجامعة.
يتم استقبال ألابحاث املرسلة إلى املجلة والنظر فيها ونشرها ً
وفقا للقواعد آلاتية :
 .0أن تكون ألابحاث املقدمة في املجاالت آلاتية( :العلوم إلانسانية والتطبيقية وعلوم التربية البدنية
والرياضية) ،وأن تكون أصيلة وملتزمة بمنهجية البحث العلمي.
 .8أن تكون لغة البحث واضحة ،سواء في اللغة العربية أو في اللغة إلانجليزية ،وأن يرفق البحث بالجداول
وألاشكال والرسوم وحواش ي الصفحات املحددة.
ً
 .2يرسل البحث من ثالث نسخ على ورق قياس A4ويكون
مطبوعا بمسافات على نظام  ،IBMويكون نوع الخط
( )Times New Romanومقاس الخط في ألابحاث باللغة العربية في املتن  ،02ومقاس الخط في ألابحاث
باللغة إلانجليزية  08في املتن.
 .2يقدم الباحث نسخة إلكترونية ترسل على إيميل املجلة ( ،)albaydhajournal@gmail.comفي برنامج
( )Wordو (.)PDF
 .5ضرورة اشتمال صفحة غالف البحث املقدم على عنوان البحث واللقب العلمي واملؤسسة التي ينتمي إليها
الباحث (الباحثون) ،وال تتجاوز عدد صفحات البحث ( )80صفحة ،ويرفق بالبحث ملخصين باللغة
العربية و اللغة إلانجليزية في حدود ( )050كلمة لكل ملخص.
 .1تحكيم ألابحاث يتم بصورة سرية ،وألابحاث التي ال يتم املوافقة عليها من قبل املحكمين ال تعاد للباحثين.
 .2يتم توثيق املصادر واملراجع وفق الطرق الحديثة املتعارف عليها في ألابحاث الخاصة في املجاالت التربوية
وإلانسانية ،ويتم التوثيق في املتن بذكر الاسم ألاخير لصاحب املرجع وسنة النشر ورقم الصفحة كتالي:
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(املقالح ،8005 ،ص )58ونفس الطريقة للمراجع باللغة إلانجليزية وفي ألابحاث العلمية التطبيقية يتم
الاكتفاء بالرقام.
ً
أوال ،ثم إلانجليزية ً
ثانيا على الشكل آلاتي  :اللقب ،الاسم ،السنة ،عنوان
 .2تصف قائمة املراجع العربية
البحث ،دار النشر.
دوالرا أمر ً
 .2يدفع الباحثون أجور التحكيم البالغة ( )80000ريال يمني من داخل اليمن ،و(ً )050
يكيا أو ما
ً
يعادلها من خارج اليمن ،ويدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة البيضاء مبلغا وقدره ( )00000ريال يمني،
على حساب املجلة في البنك املركزي رقم ( )0051801/0002ويمنح الباحث نسخة ورقية واحدة من العدد
وثالث مستالت لبحثه.
ألاعداد الصادرة من املجلة
البحوث املنشورة

االعدد

املجلد

لاصدار

السنة

1

1

1

أغسطس 8011م

11

8

1

8

ديسمبر8011م

12

1

8

1

أبرةل 8080م

1

8

8

2

أغسطس 8080م

( )22عدد خاص بأبحاث املؤتمر

1

8

1

ديسمبر 8080م

12

1

1

2

أبرةل 8081م

1

العلمي ألاول
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موقع جامعة البيضاء
www.baydaauniv.net

أ .ناصرحممدالزيدي
مديرموقعاجلامعةاإللكرتوني
منذ إنشاء الجامعة في العام  2002م وفكرة إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجامعة متداولة
داخل الجامعة إلى أن تم إنشاء الموقع في شهر يناير من العام 2014م؛ ليواكب التطور
التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم ،وليقدم بعض الخدمات ،ليصبح حلقة
الوصل بين الجامعة من جهة وبين منتسبي الجامعة والمجتمع من جهة أخرى.
يوفر الموقع بعض الخدمات:
•أخبار الجامعة
•إعالنات الجامعة
•التعريف بالجامعة ورسالتها وأهدافها
•معلومات عن الكليات واألقسام
•نظام القبول في الجامعة (برنامج الدراسات العليا وبرنامج البكالوريوس)
~ ~ 111
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•معلومات عن اإلدارات العامة بالجامعة
•دليل الطالب الجامعي
•البريد اإللكتروني حيث يتم استخدام أكثر من  150حساب بريد إلكتروني من قبل منتسبي
الجامعة
•رسائل الهاتف القصيرة SMS
•نتائج امتحانات الطالب
•عرض مجلة جامعة البيضاء والمؤتمرات العلمية
•إنشاء صفحات شخصية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم للتعريف بهم وعرض نشاطهم
البحثي والعلمي
ويقوم فريق تطوير الموقع حاليًا بتحديث وتطوير الموقع وإضافة بعض الخدمات األخرى
كبوابة الموفدين وبوابة تنسيق طالب الدراسات العليا وغيرها من

التقنيات المستخدمة
لغات البرمجة
تم استخدام لغات البرمجة التالية إلنشاء الموقع
 php html javascript cssقواعد البيانات
تم استخدام قواعد البيانات MySql
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االستضافة واسم المجال()Domain
تم الحجز ابتداء من شهر يناير عام 2014م
اسم المجال ()domain
تم حجز اسم المجال باالسم التالي www.baydaauniv.net :
االستضافة
تم حجز االستضافة بمواصفات ممتازة (مساحة تخزين غير محدودة ،أسماء مجال فرعية غير
محدودة ،حسابات بريد إلكتروني غير محدودة ،معدل نقل بيانات غير محدود  ،إلخ )...
كما هو مبين أدناه
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البريد اإللكتروني
يوفر الموقع خدمة البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة عن طريق مزود خدمة البريد
اإللكتروني بالموقع
حيث يتم إنشاء حسابات البريد اإللكتروني من قبل إدارة الموقع وتندرج تحت مزود البريد
اإللكتروني التالي@baydaauniv.net :
مثال على ذلك عنوان البريد الخاص بالتواصل مع الجامعة contact@baydaauniv.net
ويمكن االنتقال إلى البريد اإللكتروني للجامعة من الصفحة الرئيسية لتظهر الصفحة التالية

بعد إدخال عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور يمكن التواصل عن طريق البريد وإرسال
واستقبال الرسائل .

نتائج امتحانات الطالب

~ ~ 113
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يمكن للطالب الحصول على نتائج االمتحانات من خالل زيارة الصفحة الرئيسية للموقع أو من
 results.baydaauniv.netلتظهر الصفحة التالية :
خالل العنوان الفرعي

يتم اختيار الكلية وإدخال رقم الطالب لتظهر النتيجة ومعلومات الطالب وأوائل الطالب كالتالي:
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مجلة جامعة البيضاء :
يمكن الوصول إلى مجلة جامعة البيضاء من خالل زيارة العنوان التالي:
https://baydaauniv.net/buj
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روابط صفحات الجامعة على مواقع التواصل االجتماعي
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مشاركات ملتقى الطالب اجلامعي
وطالب برنامج البكالوريوس
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بدر حييى حممد الشامي
أمني عام ملتقى الطالب اجلامعي
امللتقى هو الكيان الطالبي الذي يعمل على الدفاع عن حقوق الطلبة ،والارتقاء باملستوى التعليم الجامعي،
وإلاسهام في تقديم الخدمات الطالبية ،وإقامة ألانشطة والفعاليات والبرامج املختلفة.
ويهدف املتلقى إلى ترسيخ الثوابت الوطنية وإلاسالمية ،وتنمية القيم الروحية وألاخالقية ،ونشر الوعي الوطني
لدى الطلبة.
ويعمل امللتقى على تطوير البيئة التعليمية ،ومعالجة أوجه القصور ،وتفعيل ألانشطة الطالبية ،وتطوير املناهج
التعليمية الجامعية ،واملكتبات ،واملعامل ،واملختبرات ،وتوفير الوسائل التعليمية.
يسعى امللتقى إلى تهيئة خريجين متميزين على مستوى عال من الكفاءة العلمية وملتزمين بأخالقيات املهنة.
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مسري صاحل مثنى القفيلي
طالب بكالوريوس  -كلية الرتبية والعلوم رداع
تعد مرحلة التعليم الجامعي مرحلة جديدة في نمط التعليم ،تختلف عن مراحل التعليم السابقة السيما سنة
أولى جامعة حيث يتخلل هذه املرحلة نوع من الفرح والخوف والقلق ،لكن عندما تمارس التعليم بشكل مستمر
تتالش ى كل تلك ألاحاسيس بحيث تصبح تمتلك الكثير من الحرية.
سنوات مضت من عمري بين ردهات جامعتي وتحت مظلة العلم واملعرفة ،اجتمع فيها الجد والاجتهاد وألاوقات
العصيبة وبين ألانس واملرح واملعارف املتميزة ،في كلية التربية والعلوم برداع جامعة البيضاء كانت بدايتي الصعبة
وفي قسم اللغة العربية كان تخصص ي ،والزلت أواصل دراستي في املستوى الثالث ،سنوات مررت فيها بالتجارب
الكثيرة واملعارف ألاكثر فمنذ دخولي الجامعة وجدت فيها مستوى عال من التعليم والكفاءة ،وفي قسم اللغة
العربية وجدت كادره التعليمي يتمتع بالعلم وألاداء ألافضل والكفاءة العالية والاحتواء التام ،وبرغم ماتعانيه
اليمن من عدوان وحصار جائر وخاصة املجال التعليمي إال أن أداء الجامعة في مواصلة العملية التعليمية بارز
ومتميز في كل التخصصات ،أعلم بأنني لن أستطيع في مقالتي هذه أن أغطي كل ش يء ولكن حسبي من القالدة ما
أحاط بالعنق.
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سعيد حممد سعيد اهلندي
طالب بكالوريوس  -كلية الرتبية البيضاء
وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا دمحم و آله وصحبه وسلم.
“نبذة مختصرة “
الحياة الجامعية باب جديد نعبره لنرقى بأنفسنا ،وكأنه تتويج ملراحل العبور السابقة ،بحيث يدرك كل شخص
مهاراته ،والشخص الشغوف هو ذاك الذي يعتني بصقل شخصيته؛ لن هللا سبحانه أعطى لكل شخص مستوى
إدراك يختلف من شخص إلى آخر ،ولكن من أراد أبلغه هللا املراد مادام ذلك في رضاه املراد،
وأنا أرى أن الطالب في أي مجال من املجاالت هم املصابيح التي يستنير بها املجتمع ،ولوالهم لعاش املجتمع في
ظالم دامس ،وإذا أراد هللا جل جالله بقوم ً
خيرا وهبهم مصابيح يستنيرون بنورهم ،وكذلك العكس والعياذ باهلل.
يقول إلامام علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه( :قيمة كل أمرئ ما يحسن) ،وقد كرم هللا املتعلمين فقال في
محكم كتابه( :قل هل يستوي الذي الذين يعلمون والذين ال يعلمون) ،وكم من آلايات وألاحاديث التي حثت على
طلب العلم وبينت ما له من فضل على غيره نسأل هللا تعالى أن نكون منهم؛ لنحوز بهذا الشرف العظيم.
أول سنة كانت لي في الجامعة لتعليم الجامعي كانت مختلطة املشاعر  ،فيها كثير من الصعوبات ،بين الشغف
للعلم والانسجام مع الحياة الجديدة ،هذا الشعور يعتري أي شخص ولعل مرجعه الغربة والبعد عن مسقط
رأس ي.
وقد وصف حجة إلاسالم إلامام الشافعي الصبر على التعلم بقوله:
َمن َلم َي ُذق ُم هر َ
ساع ًة َ ...ت َج هر َع ُذ هل َ
الت َع ُّلم َ
الج ِهل طو َل َحيا ِت ِه
ِ
َُ َ ُ َ َ َ
َ َ ََ َ َ َ
ََ
فات ِه
باب ِه  ...فك ِبر عل ِيه أرب ًعا ِلو ِ
ومن فاته التعليم وقت ش ِ
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وفيها تعرفت ال أقول على زمالء فقط وإنما إخوان ،وكذلك دكاترة لم ينحصروا على مقتض ى وظيفتهم؛ وإنما
كانوا لنا أباء بكل ما تعنيه الكلمة ،ومن َ
أج ِلهم الدكتور أحمد العرامي رئيس الجامعة نفع هللا به ألامة.
يعجز اللسان أن يصفه وإنما اقتصر على بعض الوصف ،وكم له من مناقب ال ُتنس ى ليس بلسان إلاقرار أو
املدح؛ لن املدح و إلاقرار ال يكون إال من ألاعلى ملن هو أدنى ،ولكن وصف ملا عشناه و شاهدناه؛ فإذا حضر
أشعر الطالب بالمان ،وال يردنا خائبين في أي أمر أجمع الطلبة عليه ورأى ذلك في مصلحتنا ،وكذلك يتحلى
بالتواضع الذي لم نشاهده في من هو أقل شأن منه ،فالكالم في مناقبه ال ينتهي.
وكذا ما تلقيناه من تربيات نفسية وتعليمية من أعضاء هيئة التدريس التي ال تحص ى وال تقدر بأثمان،
الحمد هلل الذي هداهم لنا ،وشكر هللا سعيهم فينا.
ً
جاهدا لجلنا ،وإن شاء هللا نكون عند حسن ظنه ألاب الدكتور عدنان
وكذلك شكر خاص ملن يسعى
ً
فضل علينا أو أى بداخلنا ً
ٌ
شيئا جميال؛ فأحياه وإن كان غير
الوصابي ،وكذلك الشكر موصول لكل من كان له
ر
ذلك أخذ بأيدينا و ونصحنا.
وجهة نظر “
في جامعة البيضاء ش يء تتفرد به عن غيرها ،وهو روح التكافل فيما بين الكادر التعليمي مع كل ما تعانيه
ً
ً
خالصا؛ لجل الطالب واستمرار العملية التعليمية ،ويعد كل ما
فشكرا لكل ما يقدمونه
اليمن من حروب وأزمات
ً
ً
كفاحا ونظاال ،ال يقدر بثمن ،ومع ذلك لم نسمع أي يوم كلمة يأس تثنينا أو تأثر فينا وتدعونا إلى
يقدمونه
إلاحباط بل بالعكس ً
تماما نشروا التفاؤل وأشعلوا فينا ألامل.
“رسالة نصح وتذكير “
ً
في هذه الرسالة أخاطب نفس ي أوال ،ثم أهديها لطالب املستوى ألاول الذين ال نريد أن يقعوا في ألاخطاء التي
ً
وقعنا فيها قبلهم سائال املولى أن تكون رسالتي خالصة لوجهه الكريم:
ً
مدفونا في أحد ألاركان املظلمة الهادئة؛ فالحياة ستدفعك ً
رغما عنك للخروج من ركنك
 -0ال تقض زهرة شبابك
املختبئ ،انتشر واشترك في كل ش يء وجرب كل ش يء فربما لن تكون ً
قادرا على خوض كل تلك التجارب في وقت آخر
من حياتك ،وإن سمحت لك الظروف بالسفر فسافر وتعرف على العالم وتعلم ً
شيئا من كل مكان تسافر إليه.
ً
 -8اتقن  ،تعلم ً
جديدا كل يوم وال تدع يومك يمر بدون أن يعود عليك بالفائدة فتلك ألايام ثمينة،
أمرا
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يوم ال أزداد فيه ً
حيث يقول صل هللا عليه وسلم (إذا أتى علي ٌ
علما يقربني إلى هللا فال بورك لي في طلوع شمس ذلك
اليوم)
ً
أساسا ً
 -2ضع ً
وراسخا ملستقبلك في الحياة الجامعية؛ لن ما تعتاد عليه فيها ً
غالبا هو ما تكمل به حياتك.
قويا
جزءا غير هين من يومك وال تغتر بصحتك؛ ً
 -2اجعل للرياضة ً
فيوما ما سيتركك الشباب ولن تبقى لك سوى
الصحة التي حافظت عليها تؤخر عنك املرض والتقدم في العمر.
 -5ساعد آلاخرين وتعود على العطاء ومد اليد للمحتاج وكن صاحب أفكار وقضية.
ِ -1نم عقلك كما تنمي جسدك واعمل على نقاط ضعفك لتعالجها وعلى مميزاتك لتنميها ،ال تعد للمنزل إال لتنام
ً
مستلقيا على
أو تتعاون مع أهلك وتطمئن عليهم وغير ذلك وال تقض تلك الفترة الذهبية من عمرك أمام الشاشات
فراشكً ،
فيوما ما ستندم.
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منري أمحد سعيد املشرقي
طالب بكالوريوس  -كلية العلوم اإلدارية البيضاء
في حياتنا الجامعية ال أخف من دم الصديق الذي يكرر ً
يوميا عليك املقولة العظيمة "أنا غايب ،سجلني في
الكشف حاضر!".
في حياتنا الجامعية هناك امتحان واحد على ألاقل لن تنساه ،تقدمت له ،وتفاجأت بعد استالم الورقة أنك ال
تملك إجابات دقيقة ،تملك أطراف حلول فقط؛ فتستلهم حله وتخرج من قاعة الامتحان وأنت على وجل أن
معدلك لن يكون ً
جيدا؛ لتتفاجأ بعالمة رايعة عند ظهور النتيجة .
في حياتنا الجامعية مزيد من املحاضرين الذين ال يضيفون إلى رصيدك املعرفي ً
شيئا سوى تكرار املكتوب في
املقرر ،وصنع أسئلة من املريخ على ورق الامتحان!
في حياتنا الجامعية هناك يوم واحد على ألاقل غلبك فيه النعاس ،وبقيت طريح الفراش ،وتخليت عن امتحان
قصير أو محاضرة مهمة لجل ساعة نوم.
في حياتنا الجامعية يحدث أن يكون امتحانك بعد غد ،ومادة الكتاب كبيرة ودسمة ،من الغريب أن ذاك الشعور
سيأتيك ،شعور تكرار تأجيل املذاكرة لهذا الامتحان إلى ليلته رغم وجود وقت كاف ملراجعته.طالب السنة الثانية
وما فوق يعرفون هذا الشعور ً
جيدا ،العجيب أن أغلبهم يحصد نتائج جيدة...
في حياتنا الجامعية حافظ على صديق يضحي بوقته من أجل أن يساعدك في بحوث ومشاريع الجامعة ،حتى
بحث التخرج نفسه.
وفي حياتنا الجامعية سيظهر لك محاضر واحد على ألاقل ُيتعبك في طلب التكاليف واملشاريع والبحوث العملية
طوال الفصل ،ما إن تنتهي من الفصل أو سنوات الدراسة حتى تعرف أنه الوحيد من املحاضرين الذي أثر فيك
ً
وصقل شخصيتك باملهارة ،ستكون
شاكرا له على الدوام!
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في حياتنا الجامعية لم يكن هناك أجمل من اتصال مفاجئ يخبرك أن امتحان الغد الذي يشغل بالك أو
محاضرة تتعارض مع موعد مهم قد تم تأجيلها ،ولم يكن هناك أخف من دم املحاضر الذي يأخذ "الحضور
ً
ً
والغياب" في املحاضرات الوحيدة التي تكون
مضطرا فيها للغياب ،كأنه استهداف مثال.
كنا في حياتنا الجامعية حين ُيغضبنا أسلوب محاضر ما نسخر منه بتقليد صوت عبارة معينة يرددها دائما.
ً
مواقفا رايعة كانت أم محزنة ،عالمات عالية
ال أجمل من أصدقاء الجامعة ،الذين تجمعك أو جمعتك معهم
كانت أم مقبولة ،املحاضرات نفسها ،التخصص نفسه ،حفل تخرج واحد وورطات كثيرة.
في حياتنا الجامعية كافتيريا لعينة داخل الجامعة يحدث أن تسافر خارجها لتأتي بالطعام.
في حياتنا الجامعية كثير من املواقف أحزنتك أم أفرحت قلبك ،مساقات أدهشتك نتيجتها أم أحبطتك ،أماكن
أو أشخاص يسعدك تذكرهم أم ال ،يبقى عليك أن تعيش هذه السنوات بحلوها ومرها ،فمن الطبيعي أن نلقى
زمالء سيئين مقابل أشخاص رايعين ُيلهموننا قوة التحمل ملشاق الدراسة ،يجعلون للجامعة في حياتك قيمتها،
ً
ً
وحنينا إلى تلك الحياة،
ومن العجيب أن شكوانا تكثر ،وبعد التخرج في يوم وليلة تتبدل الفكرة ونصبح أكثر شوقا
وهذا ما جعلني أكتب عن الجامعة.
في حياتنا الجامعية صديق في القلب  ..وصديق رايع بدرجة عالية ودرجة محزنة ..
دكتور يحبطك وآخر يذهلك بجمال كلماته ..
حضور متأخر  ..نومة لم تكتمل ومحاولة فاشلة لالستيقاظ ..
محاضرات رايعة وتكاليف متعبة وامتحانات على غير العادة ووقت ال يكفي للمذاكرة ..
صديق محبوب وآخر يحرضك على الغياب وثالث تذهب لتراه لكي ينسيك ضجيج الحياة ..
طرق متعبة وحكايات جميلة تسطرها الذكريات ..
مزاج غريب  ..كسل وسهر  ..شهية معدومة  ..وأعمال متراكمة ..
ً
ولكن دائما يبقى هناك :
"جانب جميل  ..وحالوة مرة"
يا وقت عدى في زمان الجامعة
ذكرى جميلة تشفي القلب الوجيع
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فيها الزمالة والرجال الرايعة
فيها املعلم صاحب القدر الرفيع
فيها التجارب في الدروب الواسعة
فيها إلاخوه في ربا الحيد املنيع
يا صرح عم الكل بأكبر منفعة
بالعلم يلمع شع في الكون الوسيع
الشكر مني للنجوم الساطعة
معلميني شكر مني للجميع.
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أمن مجال إدريس
طالب بكالوريوس  -كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات رداع
تعد جامعة البيضاء من الجامعات الناشئة؛ حيث كانت تابعة لجامعة ذمار واليوم بفضل هللا وفضل جهود
أبائنا الدكاترة واملعيدين وإلاداريين في الجامعة أصبحت مستقله في كلياتها وفي جميع قرارتها ،وهذه بادرة طيبة
وإنجاز لجامعة البيضاء ،ثم تطورت الجامعة إلى فتح كلية العلوم إلادارية برداع ،حيث تحتوي على ثالثة أقسام
(إدارة أعمال ،ومحاسبة ،ونظم معلومات) ،وبدأت الجامعة تستقبل أبناءها الطالب و تؤهل أبناء املنطقة في
الكليتين ثم يتم احتواء ألاوائل واملتميزين ليعملوا فيها ،و هاهي اليوم جامعة البيضاء فرع رداع لديها أكثر من %20
من الخريجين يعملون فيها وهم من أبناء املنطقة وهذا إنجاز كبير لجامعة البيضاء .
وفي عام  8080/8002عند تعيين ألاخ ألاستاذ الدكتور/أحمد أحمد صالح العرامي رئيس الجامعة ،وتعيين
نائبا لرئيس الجامعة للشئون ألاكاديمية ،وتعيين ألاخ الدكتور/جبر الهجري ً
ألاخ  /حفظ هللا ناصر عبدهللا ً
نائبا
ُ
لرئيس الجامعة لشئون الطالب؛ تطورت الجامعة بشكل كبير حيث فتح فيها معهد التعليم املستمر في ثالثة
تخصصات (مساعد طبيب ،صيدلة ،مختبرات) ،وأصبحت الجامعة تستقبل أبناءها الطالب الراغبين في
الالتحاق بهذه التخصصات من أبناء املنطقة وال زالوا في مرحلة التأهيل وهذا إنجاز في حد ذاته لجامعة البيضاء.
وها قد أصبحت جامعة البيضاء تقيم مؤتمرات علمية ،وتفتح برامج املاجستير ألاكاديمي والوظيفي في كثير من
التخصصات ،وهذا العمل يساعد ويمكن الخريجيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس من الالتحاق
بالدراسات العليا في جامعتهم ،ويساعد على إعداد وتأهيل أبناء املنطقة دون لجوئهم إلى السفر والذهاب إلى
جامعات أخرى ،ومن هنا أدعو جميع زماليي الخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لاللتحاق ببرامج
املاجستير؛ لن الوطن ينتظر أبناءه طالب الجامعات.
يا أساتذة يا مدراء يامهندسو املستقبل ،ماذا ستقدمون للوطن؟!!
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فإما أن ترفعوه ً
عاليا بعلمكم وثقافتكم ووعيكم أو تضعوه في الحضيض بتخلفكم وإهمالكم وتفريطكم. .
وفي هذا املقام ال يفوتني أن أشكر باسمي وباسم أبناء محافظة البيضاء ألاخ رئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور أحمد
العرامي على جهوده العظيمة التي يبذلها في سبيل تطوير الجامعة وتقدمها كباقي الجامعات ،كما أشكر نائب
رئيس الجامعة للشؤون ألاكاديمية ،ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب ،وجميع الدكاترة واملعيدين وعمداء
الكليات على الجهود التي يقدمونها في خدمة جامعة البيضاء.
كما أحث ً
أخيرا جميع طالب الجامعات على مواصلة إلاعداد في التعليم وتحضير الدراسات العليا؛ لننا بالعلم
ً
ً
متعلما وبالعلم والثقافة القرآنية سنواجه مخططات ألاعداء،
مجتمعا
سنرتقي وبالعلم سننهض وبالعلم سنبني
وبالتوحد نصنع املستحيل.
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حممد عبده عباس املنصور
طالب بكالوريوس  -كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات رداع
التعليم الجامعي في جامعة البيضاء صمود ونجاح في مواجهة العدوان
يعد التعليم الجامعي الركيزة الوحيدة للنهوض بالبلدان ،ويشكل التعليم أهمية كبيرة في حياة إلانسان؛ فهو
الوسيلة التي تهيؤه لن يكون من الشرائح املهمة في املجتمع ،وتقوده إلى ضمان مستقبل مميز ،من خالل تأمين
مصدر للكسب ،والتمتع بمكانة مرموقة في املجتمع.
تعد جامعة البيضاء من الجامعات التي تسعى ،وبشكل ملحوظ ،إلى أن تكون من الجامعات ذات ألاهمية،
منافسة بقية الجامعات اليمنية من حيث البحوث العلمية ،واملؤتمرات ،و برامج البحث والتطوير ،وغيرها من
املجاالت التي تعمل على خدمة املجتمع ،وتمثل جامعة البيضاء الواجهة الرئيسية ملحافظة البيضاء ،وبالرغم من
العدوان والحصار على اليمن وانقطاع املرتبات الزالت في صمود ونجاح غير متناه في مواجهة العدوان.
وبطبيعة الحال يعد التعليم الجامعي شي ًئا أساس ًيا ،و ً
طريقا من طرق النصر مع املجاهدين نحو يمن كبير بإذن
هللا تعالى.
تمثل جامعة البيضاء قلعة الشموخ والصبر والثبات في مواجهة العدوان ،وبفضل هللا وفضل الشرفاء ستبقى
جامعة البيضاء محطة للنور والفكر الصحيح والتنوير املجتمعي.
من خالل هذا املقال سوف نتعرف على أهمية التعليم الجامعي للمجتمع والطالب.
ً
مصدرا لتزويد املجتمع وسوق العمل املحلي بالكفاءات والخبرات ،التي
حيث تعد مخرجات التعليم الجامعي
تزيد من دعم وتطوير الاقتصاد وتنمية املجتمع املحلي ،وتقديم ألابحاث املختلفة واملهمة في مجاالت عديدة ،وهذا
يدعم البحث العلمي والاكتفاء الذاتي للبلد ،ويفسح املجال أمام الطالب لإلبداع والابتكار ،حين تقوم الجامعات
دافعا للطالب لالبتكار وإلابداع ،إذ يعد التعليم الجامعي ً
بفتح باب البحث العلمي على مصراعيه يكون هذا ً
منبعا
يمد املجتمع بالخبرات والكفاءات التي تساعد في تطوير املجتمع واملؤسسات.
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وبدوره فإن التعليم الجامعي له آثار وفوائد كبيرة تعود على املجتمع وعلى الطالب ،إذ يساعده في تنمية
املجتمع ،و تنمية قدراته ،وإعطائه الثقة في النفس ،والقدرة على التفكير وإبداء الرأي واتخاذ القرارات ،وزيادة
قدرته على النقاش واملحاورة والاطالع وتطوير الذات ،كما أن التعليم الجامعي يكسب الطالب الخبرة في التعامل
مع آلاخرين في بيئة جديدة تختلف ً
كليا عن بيئة التي تخرج منها في مراحل الدراسة ألاساسية والثانوية.
ويؤدي التعليم الجامعي ً
دورا ً
هاما في تنمية الوعي الثقافي بين أبناء املجتمع بالقضايا الخاصة بالوطن ،التي تأخذ
ً
كبيرا من اهتمام الرأي العام ،و يتعلم الطالب ً
حيزا ً
أيضا من خالله أساليب وآداب الحوار و تزداد قدرتهم على
الاستيعاب ،و التفكير بطرق جيدة ،و الابتعاد عن العشوائية في اتخاذ القرارات.
ويأتي مع التعليم الجامعي البحث العلمي والتطوير والابتكار ،وما توصل إليه إلانسان من الاختراعات
والاكتشافات ،التي يستعين بها في حياته ،مثل :وسائل الاتصال ،والتقدم التقني املعلوماتي ،ووسائل النقل
املختلفة ،والابتكارات في مجاالت مختلفة وغيرها الكثير من الاختراعات التي ُوجدت نتيجة للبحث والدراسة
والتقدم العلمي.
ونتمنى إن شاء هللا أن تعمل جامعة البيضاء على ترابط مستمر مع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا
والابتكار.
ويعود الفضل بعد هللا لقيادة الجامعة وألاكاديميين وإلاداريين و جهودهم ودورهم في القيام بمهامهم
ومسئولياتهم ألاكاديمية والتعليمية في ظل العدوان ،فقد استمرت العملية التعليمية فيها ،وقد أراد لها العدوان
أن تتوقف ،فثبتت لتعبر عن إحدى صور الانتصار والصمود والثبات ألاكاديمي.
وبالرغم من ظروف العدوان والحصار ،فقد استمرت جامعة البيضاء في أداء مهامها ألاكاديمية والتعليمية
وإلادارية بجهد وطني ،وباستمرار ألاكاديميين وإلاداريين في أعمالهم التعليمية خالل سنوات العدوان حققت
ً
ً
ونجاحا ً
كبيرا.
صمودا
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علي عبداهلل السلطان
طالب بكالوريوس  -كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات رداع
الحمد هلل رب العاملين ،اللهم صل على دمحم وآل دمحم وبارك على دمحم وآل دمحم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد ...أما بعد
ُ
َ ُ َ
َ
ُ
الحديث وال ُ
صلب التجربة ،لطاملا
في الحقيقة ال أدري من أين أبدأ
أعلم كيف أسرد لكم القصة وأ ِ
دخلكم في ِ
َ
َ
ُ
تمنيته وأنا ذلك الطالب _الحالم
كانت تدور في أفكاري وتتجلى في مخيلتي تلك الصورة الزاهية للمستقبل الذي
ً
َ
مشروع َ
ً
ً
ً
وحلم
وطنه حامال
جيولوجيا_ الذي يترك بلده
مهندسا
ليصبح
مهاجرا لدراسة هندسة النفط ،ليعود إلى ِ
إكفاء ال َ
اته الهائلة للنهوض به إلى مصافي
بلد
وتخصيصه بثرواته وإشباعه باحتياجاته باالعتماد على موارد ِه ومقدر ِ
ِ
دول العالم املتقدمة.
ُ
َ
بعد اثني عشر ً
عامامن الدراسة إذا بها تتجلى تلك الصورة واضحة البيان والتفاصيل ،فإذا بها تصلني أنباء

ُ
تتحقق والخطط
الت
نجاحي في الثانوية العامة بتقدير ممتاز وبترشيح للفوز بمنحة دراسية في الخارج ،فإذ بالخيا ِ
ُ
لساعة الصفر.
ُترتب والحقائب تشد وال يبقى إال الانتظار
ِ
ُ
اليمنية تتشوه ،وفي ليلة مقمرة
الصورة
العاملية تتغير ومالمح
يطة
تتوإلى ألايام وتتابع ألاسابيع
ِ
ِ
ومعالم الخر ِ
ِ
ُ
ُ
وتداعب فيها تيا ُ
ُ
َ
ثمر ألاشجار ُ ،وت ُ
ُ
ات الرياح َ
أعشاش
الهواء
العب فيها أنسمة
النجوم املتأللة،
هادئة ألاجواء تزينها
ر
ِ
ِ
ِ
ً
صهيونية املنشأ ،أمريكية
الطيور ،في لوحة أبداعية جمالية إلهية؛ وفجأة في لحظة شيطانية ماكرة إذا بطائرات
ِ
ِ
ُ
َ
جمال املنظر ،وتقتحم بغدر
وبريطانية الطراز  ،مدججة ومملؤة باملوت والسالح ،تكسر إطار الصورة ،وتلوث
َ
َ
وحرمة شعب ودولة ،فتقذف من بطنها ً
شرا ،فتلقي ً
موتا ،وتذرف من جوانبها ً
كرها  ،وتسكب
ووقاحة خصوصية
ً
ً
ً
ً
ض ً
غنا  ،وتصب ً
ُ
بغضا ،فال ُ
َ
البشر وال تبقي ً
ومسجدا وجامعة ومدرسة وتقتل
حجرا على حجر  ،فتقصف منزال
تذر
ً
ً
وميناء ،فأين املفر ًبرا ً
ورجال وامر ًأة ،وتحاصر ً
ً
شعبا وتغلق ً
وجوا ً
وبحرا؟وأين للخروج من سبيل؟،
مطارا
طفال
ً
ً
تجبرا ً
فقط ؛ ً
وفجورا.
وطغيانا
وظلما
ُ
ُ
ُ
ُ
وتتباعد ألا ُ
ُ
تتتابع ألا ُ
ُ
ويفرض
الاختبار
متاهات
حالم فإذا بنا في واقع مختلف يعصف بنا في
وتتعاظم ألاحداث
يام
ِ
ِ

فتن ألاقدار  ،فلم يكن أمامنا إال خيار الصمود والتحدي ومواصلة املشوار.
علينا ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
نقرر
تخبأه لنا ألايام وما تخفي عنا الخيرة ألالهية من
جامعة البيضاء ولكن بدون أن ندري ما
التسجيل في
ِ
جميل ألاقدار ُ
وخير الرحمات .
ِ
بنفسية ضعيفة ،وأفكار مرتبكة ،وقناعة هشة ،وخطوات ضعيفة؛ بدأت املشوار الدراس ي ،فإذا بي أتفاجأ
ُ
التدبر والتمعن فيما
تفاصيله إلى
بالعجائب وألاسرار  ،تشدنا
كوني وضعت نفس ي على شفا عالم مختلف مليء
ِ
ِ
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ُ
لتتوسع املدر ُ
ُ
َ
ُ
ُ
اك ،ويرتقي ا ُ
العقل
وينفتح
وتتضخم الثقافة،
لفكر،
هو مسخر لنا كبشر من أسباب العيش،
والقلب إلى ذروة العقالنية ُ
ُ
والنضج.
ِ
ِ
ً
وكادرها إلادراي
جامعة البيضاء التي لم نكن نعلم لها طريقا أو نفكر في سبيل إليها بفضل هللا ثم بفضل قيادتها ِ
ً
وألاكاديمي تصبح َ
صفوة الجامعات اليمنية التي كانت وظلت والزالت ترتقي يوما بعد يوم.
اليوم ضمن
ِ
سجلنا في قسم( نظم املعلومات)وهو العالم الخفي ملا تر ُاه أبصارنا من وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل
الاتصاالت وشبكات إلانترنت واملعلومات ومما تتضمنه من برمجيات وأنظمة ولغات برمجة  ،وكل التفاصيل
ألاخرى.

ُ
أدركت أن كل هذه العلوم لم تأت من الفراغ وأن أساسها ال( )0،0والخوارزميات للخوارزمي،
خالل الدراسة
َ
َ
َ َ
َ
اساته من خالل "صياغة معادالت لحل مسائل تقسيم الت ِرك ِة بين
'العالم العربي املسلم الذي بدأ
تأسيس در ِ
الورثة" من منطلق الهدي القرآني والوحي الرباني'؛ ليكون بذلك النور الذي تنطلق منه كل أشعة العلوم في كل
املجاالت املختلفة وما خفي كان أعظم.

توالت السنون وكادرنا ألاكاديمي _الذي كان له أول الفضل في ما تعلمناه_ ُ
يغدق علينا من بحار هذه العلوم؛
ِ
َ
لنرتقي ونسمو فنعلوا وال ندنوا ونرتفع وال ننخفض ،وها نحن آلان في السنة ألاخيرة وال زال العطاء منهم
ُ
ً
وحسن ذكرهم.
مستمرا...فال نملك إال شكرهم وتقدريهم وتكريمهم
ِ
ُ
املتسلحة بسالح
ألاجيال
بالشكر والتقدير لكل القائمين والباذلين جهودهم في سبيل تخريج
نتوجه
في ألاخير
ِ
ِ
ِ
الثقافة والوعي والبصيرة ،لبناء الواقع والوطن ضمن واقع حضاري إنساني إيماني يعكس
ذخيرة
املذخرة ب
العلم،
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
وص َفنا وأر َاد ُ
فعال كما َ
والعمارة لألرض من منطلق ديني إسالمي دمحمي فنكون
هللا تعالى
مفهوم الاستخالف إلالهي
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ون بال َـم ْع ُروف َو َت ْن َه ْو َن َعن ال ُـم ْن َكر َو ُت ْؤم ُنو َن ب َ ْ َ َ ْ ُ َ
لناُ 《 :ك ْن ُت ْم َخ ْي َر ُأ همة ُأ ْخر َج ْت ل هلن َ ُ ُ َ
اب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اهلل ولو آمن أهل ال ِكت ِ
اس تأمر ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ً َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َن َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ نَ
اسقو 《
لكان خيرا لهم ِمنهم الـمؤ ِمنو وأكثرهم الف ِ
من سورة آل عمران -آية ()000
 .صدق هللا العظيم.
وصلى هللا وسلم على سيدنا دمحم وعلى آله الطيبين الطاهرين.
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طالب بكالوريوس  -معهد التعليم املستمر
فواز إمساعيل املغربي
الحمد هلل رب العاملين ،الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا ،والصالة والسالم على
أشرف ألانبياء واملرسلين دمحم بن عبد هللا الصادق ألامين وعلى آله الطاهرين.
في البداية نهدي تحياتنا إلى قيادتنا السياسية والثورية ،وإلى قيادة جامعة البيضاء معلمين وأكاديميين ومدراء

ً
كال باسمه وصفته ،وإلى شعبنا العزيز و زمالئنا ألاشقاء ..
ً
انطالقا من مشروع شهيدنا الصماد  -رحمة هللا تغشاه( -يد تحمي ويد تبني ويد تداوي من يحمي ويبني) انضمينا
إلى معهد جامعة البيضاء للتعليم املستمر؛ لنكون في طور ألايدي البناءة في وطننا الحبيب ولنكون
بلسما ً
بتوفيق هللاً -شافيا لجراح شعبنا العزيز و مجاهدينا ألابطال؛ حماة العزة والحرية والكرامة  ...نعم  -فهم
كل ش يء بالنسبة لنا؛ ولوال هم ملا كنا هنا  ....كيف ال ؟! وهم من أخرجوا داعش والقاعدة منها أذلة وهم
صاغرون.
وأرى أن اختياري أنا و زماليي للدراسة في املعهد املستمر كان هو الخيار ألامثل وألافضل ،وسيكون بإذن هللا
تجربتنا الناجحة ،و ميداننا العلمي النابغ بالعلم واملعرفة.
ً
خصوصا ما يتعلق بالجانب العملي وتوفير املعدات الالزمة
كما أننا ندعو قيادة املعهد إلى تطوير جودة التعليم
لذلك؛ ملا لها من أهمية في رفع املستوى العلمي وترسيخ الخبرة في أذهان أطباء املستقبل .
وفي ألاخير نشكر قيادة جامعة البيضاء ومعهدها املستمر على جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب ،رغم العدوان
نصرا ً
و الحصار الجائر ،ولعل ذلك يعد ً
عزيزا على العدوان ومرتزقته في خضم جبهتنا التربوية.
النصر والغلبة والتمكين لشعبنا الحر ألابي
الرحمة والخلود لشهدائنا ألابرار
الحرية والخالص لألسرى
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

~ ~ 133

61

0206

مشاركات طالب برنامج املاجستري
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أ .علي صاحل القانص
طالب يف برنامج املاجستري التنفيذي  -كلية العلوم اإلدارية البيضاء
يطيب لي أن أشارك بهذا املقال في يوم العلم الذي يتزامن مع تاريخ تأسيس جامعة البيضاء ،هذه الجامعة
الرائدة في الشراكة املعرفية بالجمهورية اليمنية ،التي ينصب تركيزها باملقام ألاول على جودة التعليم ،والبحث
العلمي وريادة ألاعمال ،من أجل إعداد وتهيئة خريجيها من خالل تنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم مدى الحياة
وتسليحهم باملعرفة؛ ليصبحوا قادة الوطن في املستقبل،كما وجدنا  -من خالل ماملسناه خالل دراستنا في برنامج
املاجستير التنفيذي -أنها تسعى إلى نشر وتعزيز املعرفة في الجمهورية اليمنية؛ بغرض توسيع قاعدة الدراسات
العلمية وألادبية ،ومن ثم مواكبة الدول الرائدة في مجاالت الفنون والعلوم ،والعمل على املساهمة في الاكتشافات
والاختراعات ،وإحياء الثقافة إلاسالمية والتاريخية واستعادة أمجادها ،حيث إننا وبلدنا اليوم بحاجة إليها أكثر
ً
مقتصرا
من أي وقت مض ى ،وكما هو معلوم أن الدور الذي يجب أن تؤديه الجامعات في العصر الحالي لم يعد
فقط على تزويد املجتمع بالخريجين؛ بل تعداه إلى اعتماد وتبني املعرفة كمحور أساس ي لعملية التعليم ،والذي
ً
يتضمن املفاهيم ألاساسية مثل اكتساب ،وإنتاج ،ونقل املعرفة ،فضال عن تعزيز ثقافة الابتكار وإلابداع ،والتي
تعد بمثابة الركائز الرئيسة الالزمة لتكوين الجيل الجديد القادر على العمل والتعامل وبناء الاقتصاد املعرفي الذي
يقوده الابتكار والتحديث الذي يفض ي إلى نهضة ألامة.
ومن خالل تلك الرؤية فإننا نرى أن قيادة جامعة البيضاء ممثلة برئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور/أحمد
ً
اهتماما ً
كبيرا لتوفير تربة خصبة لالبتكار وإلابداع،
العرامي -حفظه هللا -قد انطلقت من هذا الاتجاه؛ حيث أولت
وذلك من خالل التركيز على نظم التعليم النوعي ،ومن ثم العمل على بناء القدرة إلابداعية والابتكارية للجامعة من
خالل تبني وصياغة مجموعة متكاملة من السياسات واملمارسات التي نشهدها والتي من شأنها التحفيز والحث
الدائمين على الابتكار لكل من الطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس ،كما يمكنني القول على وجه اليقين ،بأنه
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ً
سواء ُأك َ
ً
عضوا في هيئة التدريس ،فإن الفرص التي ُتتاح ً
نت ً
ً
حاليا في الجامعة للجميع والتي
طالبا أو باحثا أو
لوحظت عن قرب تهدف إلى التعلم ،والابتكار ،وإلابداع ....كل تلك تعد ً
فرصا جوهرية ،كما أن التنوع في الكادر
املتوفر من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخريجين والطالب يزيد من تميزها وريادتها.
ً
وأخيرا إنه ملن دواعي سروري أن أشارك في هذا الكتاب كما أدعو القراء واملتابعين من إلاخوة الزمالء واملهتمين
بالعلم واملعرفة أن يسهموا في نشر وتوعية املجتمع من حولهم بالدفع بأبنائهم وبناتهم خريجي الثانوية العامة
ملواصلة دراساتهم الجامعية واملاجستير؛ بهدف اكتساب املعرفة وبناء جيل باحث ومؤهل يتواكب مع متطلبات
العصر الحديث ومشبع بالقدرات التعليمية واملعرفية والخبرات الحديثة وبما ينعكس ً
إيجابا على مجتمعاتنا وبناء
وطننا ً
بناء ينافس دول العالم املتقدمة . ...

~ ~ 136

61

0206

أ .عبدالواسع أمحد نديش
طالب يف برنامج املاجستري التنفيذي  -كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات رداع
خواطر طالب ماجستري...
الحياة محطات وتحوالت يمر بها إلانسان ،تمنحه التجارب وتكسبه القدرة على التعامل مع ألاحداث وقراءة
املواقف ،وامتصاص الصدمات .
مررت بمحطات وتحوالت كان لها ألاثر البالغ في حياتي املهنية والعملية واملعرفية.
*-املحطة ألاولى :مرحلة البكالوريوس ،وما أحدثته من نقلة معرفية ،وتوسيع املدارك ،وصقل املهارة ،وفتق
للذهن...كانت أيام دراسة نظرية ،مليئة بالحماس ،والنشاط ،والحيوية ،كان ينقصها التجربة واملمارسة ومحاكاة
الواقع .
ُ
*-املحطة الثانية :الانخراط في سوق العمل بااللتحاق بالسلك إلاداري ،وقدر لي أن أعمل في جامعة البيضاء في
سنوات تأسيسها ألاولى ،مايميز هذه املحطة هو امتزاج العمل املنهي ،وممارسة العمل إلاداري؛ في أجواء علمية،
ومناخ أكاديمي؛ يستفزك بعدم التوقف عند مؤهالت معينة و الرضا بوضع منهي محدود.
لم يكن في خلدنا بعد البكالوريوس سوى الحصول على وظيفة وإمكانية الترقي فيها؛ لكن واقع الجامعة
والاحتكاك بنخبته ألاكاديمية والعلمية ،ومناخ العلم املتجدد ،جعلنا نتجاوز طموح العمل املحدود والواقع.
*-املحطة الثالثة :هي قرار استئناف الدراسة ،وأنا في مشارف ألاربعين بعد سنوات طويلة في العمل املنهي وإلاداري.
جديدا لقراءة ألاشياء ،ومعنى ً
ً
الالتحاق ببرنامج املاجستير التنفيذي ألهمني ُب ً
عميقا للحياة العلمية
عدا
وألاكاديمية ،ونظرة ثاقبة لقضايا الحياة مبنية على املوضوعية واملنهجية.
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في دراسة املاجستير يجد إلانسان نفسه يقترب من برج الحكمة الذي يجمع من العلم والتجربة  ،والحماسة
والنضج ،والدراسة واملهارة ،وبين العمق وسعة ألافق.
الزلت في بداية البرنامج وألايام والشهورالزالت تحتفظ بدروس ،ومفاهيم ،وتجارب ،وخبرات ،تستوجب الصبر،
والجد ،واملثابرة ،والانتظار.
إن فتح برامج املاجستير في محافظة البيضاء ورداع ُيعد بمثابة ترياق للمنطقة واملحافظة التى تزخر بنشاط
تجاري ،ووفرة مالية ،وموقع جغرافي ،وموارد بشرية واعدة.
أثق بأن جامعة البيضاء هي البلسم الذي يعيد للمحافظة حضورها التاريخي ،ويحول مواردها إلى مصادر
للتنمية والتقدم ،وينقلها من ثقافة الرعوي إلى مستوى النخبة.
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أ .عمر سامل حسني الصربي
طالب يف برنامج املاجستري  -قسم الرياضيات  -كلية الرتبية والعلوم رداع
جامعة البيضاء حتتفل بيوم العلم

ً
ً
أقدارا ،وضرب لهم آجاال ،ال يستأخرون
الحمد هلل املبدئ املعيد ،الفعال ملا يريد ،خلق الخلق بعلمه ،وقدر لهم

عنها وال يستقدمون ،قدر مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات وألارض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على
املاء ،علم ما كان وما هو كائن وما سيكون ولو كان كيف يكون ،فكل ش يء يجري بتقديره ومشيئته ،فما شاء كان وما
لم يشأ لم يكن ،عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في ألارحام ،والصالة والسالم على دمحم وعلى آله وصحبه
أجمعين.
أما بعد.
يسعدني ويشرفني أن أنقل إليكم رحلتنا في دراسة املاجستير في جامعة البيضاء كلية التربية والعلوم  -برداع -
قسم الرياضيات
لقد كانت فكرة دراستنا في برنامج املاجستير عبارة عن حلم وأصبح الحلم حقيقة بفضل هللا،كان في بداية
الطريق يسير البرنامج في مسار غير صحيح إلى أن حضر الوالد أ.د.أحمد أحمد العرامي رئيس الجامعة في أول أيام
تعيينه ر ً
ئيسا للجامعة ،وقام بتكليف الوالد أـ د عبدهللا قائد نعمان رئيس قسم الرياضيات بتوصيف املقررات
وعمل هيكلة ملسار البرنامج إلى الطريق العلمي الصحيح.
و لقد حدثت نقلة نوعية لجامعتنا الحبيبة بشكل عام والدراسات العليا والبحث العلمي فيها بشكل خاص؛
حيث كان واقع الجامعة والدراسات العليا والبحث العلمي بدون لوائح أو حتى أدلة تنظم العمل ،وبفضل هللا تعإلى
ثم قيادة جامعتنا الحكيمة ممثلة برئيس الجامعة تم تالفي هذا الخلل وتم العمل عبر املجالس واللجان وتم صدور
العديد من اللوائح التي نظمت العمل في الجامعة والدراسات العليا والبحث العلمي ،وهي كالتالي:
 -0الالئحة الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ( )21لسنة  8002وتتكون الالئحة من ( )2أبواب موزعة على ()022
مادة.
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 -8الالئحة املالية للدراسات العليا الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ( )12لسنة  8002موزعة على ( )82مادة.
ولنا الفخر والسبق كوننا أول دفعه ماجستير في الكلية وفي الجامعة ،لقد كانت تجربة فريدة عشناها بحلوها
ومرها ،حققنا بعض ألاحالم وتحدينا كل الصعاب ،تقاسمنا الهموم وتشاركنا الطموح ،ركبنا نفس السفينة التي
أوصلتنا إلى بر ألامان.
ولقد تم تتوييج هذا املرحله بعد الانتهاء من دراسة جميع املقررات التمهيدية بتوجيه من رئيس الجامعة
ا.د.أحمد أحمد العرامي بعمل حفل تكريم الدفعة ألاولى ماجستير ،وكلف بذلك عميد كلية التربية والعلوم برداع
ً
متواجدا معانا
أ.د عبدهللا قائد نعمان ،الذي كان له الفضل في إنجاح حفل الدفعة ألاولى ماجستير ،حيث كان
طيلة أيام التجهيز للحفل ،وأيضا أ.إيساف السفياني سكرتير رئيس الجامعة ،الذي عمل بكل جد واجتهاد إلنجاح
الحفل.
وآلان كل طالب الدفعة منشغلون مع املشرفين إلنجاز الرسائل ،من أجل نيل شهادة املاجستير ولدعم مكتبة
الجامعة بالبحاث العملية.
وال ننس ى املنجزات التي حصلت في الجامعة في السنتين ألاخيرتين من إصدار املجلة الخاصة بجامعتنا الحبيبة ،و
املؤتمر العلمي ألاول والنجاح الذي حققه ،وإن شاء هللا أن يكون جميع زماليي الطالب مشاركين في املؤتمر العلمي
الثاني الخاص بجامعتنا الحبيبة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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أ .سليم عبداهلل حممد شرف الدين
طالب يف برنامج املاجستري  -قسم الدراسات اإلسالمية  -كلية الرتبية والعلوم رداع
احللم يتحقق

َ
وأرض اللهم عن
الحمدهلل رب العاملين وأصلي وأسلم على املبعوث رحمة للعاملين سيدنا دمحم وعلى آله الطاهرين
أصحابه املنتجبين.
وبعد...
ً
شخصيا وعن كل طالب علم من أبناء رداع خاصة ،وكل أبناء املحافظات املجاورة للبيضاء
مقالي يتحدث عني
بعد حقبة من ألايام الخوالي تسلط على الجامعة قيادة لم تكن تحمل من املسوؤلية الوطنية أي ش يء ،بل بدأت
جامعه البيضاء بالتدهور إلى الهاوية ،ومع ذلك السقوط كانت أحالمنا تسقط في أن نكمل دراساتنا العليا
املاجستير والدكتوراه إلى أن هيأ هللا لجامعة البيضاء من أبنائها من يحملون همها وهمنا ،ومن استطاعوا إعادة
أحالمنا وأملنا ،وعادت مع ذلك أرواحنا ومعنوياتنا ،رغم الظروف الصعبة وإلامكانيات الشحيحة ،والحرب
وبحرا ً
ً
وجوا ،وتركيز دول العدوان على إنهاء منظومة العلم والتعلم في
الظاملة ،والحصار الخانق على بلدنا ًبرا
ً
خصوصا الجامعات واملدارس؛ رغم كل ذلك إال أن جامعة البيضاء نهضت وتمكنت من إعادة ألامل لكثير
اليمن،
ً
ً
مؤتمرا ً
ً
وممتازا ،وأصدرت مجلة علمية ،وأنشأت املوقع إلالكتروني،
ناجحا
علميا
من طالب العلم ،بل وعقدت
وسهلت للباحثين توفير املواقع العملية واملكتبات املجانية ،ونحن  -طالب املاجستير -أحسسنا حجم اهتمام رئيس
الجامعة والكادر ألاكاديمي وحرصهم الكبير على بناء أبناء املحافظة وإخراج كادر أكاديمي سيكون النواة ملستقبل
ً
الجامعة القادم وتنفيذ ا لتوجيهات علم ألامة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي في الاهتمام بكل قطاعات التعليم
في البيضاء ورداع خاصة وبناء كوادر علمية من أبنائها ،هذا الحرص الشديد والاهتمام الكبير كان ً
دافعا ً
كبيرا لنا
في املض ي والتقدم والنجاح والتطلع ملستقبل أفضل ونجاح أعظم؛ فالشكر كل الشكر لساتذتنا الكبار ومعلمينا
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ألابرار الذين رأينا جدهم وجهدهم في نجاح برنامج املاجستير ،وحرصهم على نجاح هذه التجربة الكبيرة،الشكر
ً
ً
ً
ً
ً
حكيما ،وجهوده في
ومعلما
حنونا
وآخرا لرئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي الذي كان لنا ًأبا
أوال
الجامعة ال تخفى على أحد ونهوضه بها وألاخذ بيدها من السقوط في الهاوية ورفعها إلى مستوى املنافسة بين
جامعات اليمن عامة ،والشكر موصول لكل حر شريف في الجامعة يعمل ليل نهار من أجل أن تبقى جامعة
اسا ً
البيضاء نبر ً
ونورا لكل الباحثين والعلماء أستسمحكم ً
عذرا على إلاطالة وتقبلوا خالص تحياتي…
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أ .حممد عبداهلل سامل اخلالقي
طالب يف برنامج املاجستري  -قسم الدراسات اإلسالمية  -كلية الرتبية والعلوم رداع
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا و قدوتنا دمحم صلى هللا عليه وسلم ،الذي بلغ
الرسالة وأدى ألامانة ونصح ألامة وكشف هللا به الغمة وهدى به من عباده ً
خلقا ً
كثيرا وعلى آله و أصحابه و أهل
وداده من اليوم إلى يوم الدين.
أما بعد
إن الكالم ذو شجون عن ذكريات جامعة البيضاء التي تأسست في العام 8002م بقرار من رئاسة الدولة
حينذاك ،وقد كانت كليات البيضاء ورداع تابعة لجامعة ذمار حتى العام  8002م ،وكانت في البيضاء كلية واحدة،
هي كلية التربية بأقسامها الخمسة -:
 .0قسم اللغة العربية.
 .8قسم الدراسات إلاسالمية.
 .2قسم الرياضيات.
 .2قسم ألاحياء ومعه يندرج قسم الفيزياء والكيمياء كله في قسم واحد.
 .5قسم إلانجليزي.
ثم ً
الحقا ألغي قسم الدراسات إلاسالمية من الكلية وبقيت ألاربعة ألاقسام املذكورة آن ًفا.
وفي رداع أظن أنها كانت كلية واحدة فقط هي كلية التربية والعلوم بأقسام تقارب تلك ألاقسام التي في كلية
التربية بالبيضاء.
ً
متعاقدا بكلية التربية -البيضاء للعمل إلاداري في مكتب عميد
من العام  8008م وحتى العام  8002م كنت
الكلية آنذاك أ .د /إسماعيل أبو عساف(سوري الجنسية) ،وقد كان هذا الرجل في قمة العطاء للكلية وقد سبقه
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بعض العمداء ،لكنهم لم يقوموا بالعمل على أكمل وجه كما فعل هو وسير العمل إلاداري وألاكاديمي على الوجه
املطلوب ،وفي عهده قبل أن تؤسس جامعة البيضاء نهضت كلية التربية بالبيضاء نهضة علمية كبيرة ،وازداد عدد
الطالب الدارسين فيها في جميع أقسامها.
استمرت الكلية بعطائها و تخريج الطالب تلو الطالب حتى العام  8002م حين أصدر قرار من رئاسة الجمهورية
بفصلها عن جامعة ذمار والاستقالل تحت اسم (جامعة البيضاء) وصدر قرار تعيين أ .د/سيالن العرامي ً
رئيسا
للجامعة وأنشئت جامعة البيضاء بكليتين فقط مع مبانيها في كل من رداع والبيضاء ،ففي البيضاء (كلية التربية) و
في رداع (كلية التربية والعلوم).
وفي عهد أ.د/سيالن العرامي تم تأسيس كليتي العلوم إلادارية في كل من رداع والبيضاء ،ودارت عجلة العلم و
التعليم في الجامعة على أفضل حال حتى العام  8000م حيث قامت ثورات ما يسمى بـ (الربيع العربي) وبدأت
ألاوضاع تتغير إلى ألاسوأ وأصيب التعليم بانتكاسة كبيرة أثرت ً
سلبا على سير العملية التعليمية بالجامعة.
ثم تعاقب رؤساء الجامعة فبعد أ .د/سيالن العرامي ،أصدر القرار بتعيين ألاستاذ الدكتور/حمود العزاني،
وبعده أصدر القرار بتعيين ألاستاذ الدكتور شاكر الزريقي ،ثم تم إصدار قرار تعيين ألاستاذ الدكتور أحمد
ً
مستمرا إلى هذه اللحظة.
أحمد العرامي وما زال
وفي خالل هذه السنوات السيما من العام  8000م وما بعده بدأت ألاحوال والظروف تتغير على املستوى
التعليمي في الجامعة أو الجامعات ألاخرى وعلى املستوى املعيش ي وبدأ يضعف إلاقبال على التعليم في الجامعة،
ً
ويوما بعد يوم بدأ العد التنازلي لعدد الطالب ملسجلين في الجامعة ،ولوحظ النقص في أعداد الطالب الدارسين
مقارنة بأعداد الطالب فيما قبل العام 8000م.
ً
ضعيفا في كليات رداع والبيضاء ،وإن كان أفضل من السابق ً
نوعا ما
ونحن آلان في العام  8080م والزال إلاقبال
بسبب افتتاح معهد التعليم املستمر وبرامج املاجستير ،إذ ال نغفل الدور الفاعل لألخ ألاستاذ الدكتور/أحمد
أحمد العرامي فمنذ أن صدر القرار بتعيينه في بداية العام  8002م وإلى آلان قام بدور فعال في خدمة الجامعة
وذلك على املستوى التعليمي وألاكاديمي ورفع اسم الجامعة وأدخلها ضمن الجامعات الفعالة؛ حيث قام بتطوير
موقع الجامعة وافتتح معهد جامعة البيضاء للتعليم املستمر وفتح برنامج املاجستير التنفيذي في البيضاء ورداع
في كليتي العلوم إلادارية والحاسبات وفتح برنامج املاجستير ألاكاديمي في كل من ألاقسام الثالثة آلاتية:
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 .0قسم الدراسات إلاسالمية.
 .8قسم الرياضيات.
 .2قسم إلانجليزي.
والعمل قائم على فتح برامج املاجستير في قسم ألاحياء والفيزياء والعلوم التربوية وإدارة ألاعمال وغيرها.
كما قام ألاستاذ الدكتور أحمد أحمد العرامي بتأسيس مجلة جامعة البيضاء العلمية املحكمة ،وقد تم نشر
الكثير من البحوث العلمية واملحكمة في املجلة مما كان له التأثير في إظهار اسم جامعة البيضاء مع الجامعات
اليمنية والعاملية ،كما عمل الدكتور العرامي على إقامة املؤتمرات العلمية لجامعة البيضاء فأقيم املؤتمر العلمي
ألاول في شهر أغسطس 8080م (أونالين )عبر تقنية (الزوم) ً
نظرا لجائحة كورونا وتنظم الجامعة آلان لعقد
املؤتمر العلمي وذلك في شهر أغسطس 8080م.
خالصه القول حول تجربتي منذ أن توظفت في جامعة البيضاء في العام 8000م إلى أن التحقت ببرنامج
املاجستير في قسم الدراسات إلاسالمية بالجامعة اكتسبت الكثير من الخبرات إلادارية واملالية بالجامعة ،كما أن
هذه التجربة تجربة عملية في مجاالت عديدة سواء في الجانب إلاداري أو الجانب العلمي وجوانب أخرى كثيرة،
منها-:
 .0تعلمت أن النجاح الذي نصنعه إنما هو خليط من ألالم وإلاحباطات الكثيرة التي تخنقك ،وقد ال تعبر
هذه الكلمات عن النجاح ،وقد ال تبشر به لكن كل هذا ألالم والتعقيد؛ سيثمر ً
يوما بال شك ،ما دمنا
نملك إلارادة والوعي به وبضرورة الصبر واستثمار كل ذلك ألالم والتجارب التي نمر بها حتى نصل إلى
املطلوب.
 .8تعلمت أن إلانسان قد يخطئ الطريق ،وقد يضيع ً
ً
وفرصا عديدة ،وقد يسعي في الطريق الخطأ لكن
وقتا
ال ش يء مهدور أو ضايع؛ فالتجارب تعلم إلانسان كيف يبني نفسه وذاته.
 .2تعلمت أنه ال حياء في العلم وأن طلب العلم ال يقف عند سن أو درجة معينة ،وأن كل من يتوقف عن
طلب العلم واكتساب املعرفة ،فإنه يتوقف عنه النمو الفكري والذهني مهما كان ً
غنيا بتجارب الحياة،
وكما قال القائل( :التجربة وحدها ال تكفي والعلم وحده ال يغني).
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وفي ألاخير أقول :العلم ليس ً
حكرا على الجامعات فقط؛ فمن طلب العلم وجده ولو في الصين ويشترط الهمة،
والعمل الدؤوب ،وعدم امللل ،و أهم ما يصنعه إلانسان لنفسه هي (الذات) بمعنى اكتساب الثقة في النفس حتى
يصل إلى أقص ى مراد له في الحياة الدنيا وآلاخرة.
ً
أتمنى لجامعتنا وكادرها إلاداري وألاكاديمي ممثال برئيس الجامعة ونوابه الاستمرار و السير بالخطى املتسارعة
والواثقة والقوية الصلبة؛ كي نصل إلى أعلى مراتب العلم والعمل وإلارادة والنجاح ورفع اسم (جامعة البيضاء)
ً
عاليا.
والحمد هلل رب العاملين.
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أ .أمحد عبداهلل القاضي
طالب يف برنامج املاجستري  -قسم اللغة اإلجنليزية  -كلية الرتبية والعلوم رداع
الحمدهلل القائل ((يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات))صدق هللا العظيم
والصالة والسالم على معلم البشرية ألاول سيدنا وحبيبنا دمحم صلى هللا عليه وعلى آله وسلم القائل((خيركم من
تعلم القرآن وعلمه))
أما بعد…
منذ أن حصلنا وهلل الحمد على درجة البكالوريوس عام 8000م ونحن في ترقب وانتظار لفرصة مواصلة
دراستنا العليا -ولألسف الشديد -ذهبت ألايام وألاشهر وألاعوام ونحن في انتظار ،حتى حل اليأس في النفوس ولم
يتمكن من السفر ومواصلة دراسته إال من كانت ظروفه املادية تسمح بالسفر والخروج والحصول على مقعد
دراس ي ،يأسنا بالفعل وغمام إلاحباط يمطر علينا بكل قسوة من الظروف التي نعيشها ،وتبددت أحالمنا
وأصبحت غير واردة ،و بعد سنين طويلة من ذاك الانتظار ،لم نتوقع ً
أبدا أنه قد يتحول الغمام في يوم ما إلى غيث
يسقي أرواحنا املتعبة ويتحول التعب إلى حلم يتحقق قي واقع صعب ً
جدا.
تأتي الحكمة إلادارية لقيادة جامعة البيضاء ممثلة بالوالد رئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي
الذي سمع شكوانا حول وضعنا املتأخر؛ فتولى أمر تقديم منح داخلية في جامعة ذمار  ،فأحسست بالمل يدب في
نفس ي ،ولكن القفزة النوعية في هذا الوقت الصعب تأتي بشجاعة من قيادة الجامعة التي أخبرتني أنه الداعي
لاللتحاق بالدراسة في جامعة ذمار؛ لنه سيتم فتح برنامج ماجستير أكاديمي في جامعة البيضاء  -يا إلهي!! هل أنا
أعيش حقيقة أم سراب!؟
لم أستوعب ألامر حتى وجدت نفس ي قد التحقت بالبرنامج وأصبحت ً
طالبا من طالب الدراسات العليا،
ً
متخطيا كل تلك السنين الطويلة والصعبة ،أصبح الحلم ً
ً
واقعا نعيشه فعال وهانحن آلان في منتصف البرنامج
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وقريبا ً
ً
جدا –بإذن هللا -سنكون أول الدفع املتخرجة من الدراسات العليا الحاصلة على درجة املاجستير في قسم
اللغة إلانجليزية بجامعة البيضاء ،وهذا إنجاز رايع لنا كدارسين وإنجاز أكثر من رايع لجامعتنا الحبيبة وأنجاز
يفوق كل الروعة لقيادة جامعتنا الحبيبة التي نعجز عن إيجاد الحروف التي نهديها لهم و تناسب فرحتنا في هذا
البرنامج وتحقيق ً
حلما كنا نراه أشبه باملستحيل.
تحية من ألاعماق لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج وسيكون نقطة محورية حولت حياتنا جميعا كدارسين
ً
و جميال لقيادة جامعتنا لن ننساه ما حيينا.
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أ .تهاني علي الفرزعي
طالبة يف برنامج املاجستري  -قسم اللغة اإلجنليزية  -كلية الرتبية والعلوم رداع

ً
حمدا يليق بك ربي ،وصالة دائمة دوام الليل والنهار تزور روضة شفيعي عليه أفضل الصلوات الطيبات،
وبعد...
كلماتي وحروفي وماحوت من نقاط ليست مجرد تماثيل نصبت في أزقة السطور ،ربما تبدو كذلك للناظر إليها
ٌ
للوهلة ألاولى!! لكن مايلبث أن تصافح عيناه أنامل شعورها املتوهج ،عندها يدرك أنها قادمة من صرح تماثيل
ً
كلمات َ
رحالة تخوض غمار العلم ،ترتجي واحة ،ماؤها عذب ،وتربتها مباركة.
ْ
كل أرض بها علم مباركة ،ومهبط طموحي ألاول -جامعةصنعاء -ماهو إالجزء اليتجزأ من وطني املترامي الساكن
سواد عيني؛ ربما لم تسعفني أجنحتي -حين تقاذفتها أعاصير الظروف املتآمرة -للتحليق ً
عاليا في فضائها الرحب في
ظل كوادرها املوقرين...
شاءت أقدار الخير أن ُيفتح برنامج املاجستير في جامعتي البيضاء ،ولحقت بركب املحظوظين للتسجيل في أول
دفعة قسم لغة إنجليزية ،وأصبحت جامعتي ألام هي مهبط طموحي الحقيقي ،العالق بين جنبي ،ووجدت في
كوادرها مامأل الفراغ الذي شكلته سنين الانقطاع عن الدراسة ،ماكان هذا املصباح ليشق ظلمة اليأس لوال
الجذوة التي أشعلته وأحالت الحلم حقيقة ،وإن كان من فضل بعد هللا فهو بال منازع ملن أمسك بلجام فرس
جامعة البيضاء حتى عال صهيلها بين جامعات بلدي الحبيب ،مقارنة أوجه الشبه بين تجربتي ألاولى في جامعة
صنعاء وبين دراستي بجامعتي البيضاء تكاد تكون معدومة؛ فذاتي وجدتها بين دكاترتي ألاجالء،وكل الصعوبات
تذللت ،وأنا في محيطي الذي ألفته وألفني،
عن جامعتي البيضاء تتغنى حروفي ،من حطمت صخور اليأس في ممراتي ،وأشعلت في جوانب روحي ألامل من
جديد بمشكاة فيها مصابيح تكاد عزيمتهم تالمس عنان السماء.
دمت لي ً
قلبا لوطني ينبض في عروقه فيمالءها حياة ...
ِ
ودمتم يامصابيح جامعتي في ليالي وطني الحالكة ...
ودمت ياجذوة أشعلت تلك املصبايح علم في رأسه نار .
ِ

~ ~ 149

61

0206

مشاركة موفدي اجلامعة داخليًا
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أ .إشراق عبدالرمحن املاوري
كلية الرتبية والعلوم-رداع
موفدة داخليًا -جامعة صنعاء
جتربيت مع اإليفاد الداخلي
بدأت رحلتي مع إلايفاد الداخلي بتاريخ  8002 /5 /02عندما تقدمت إلى قسم الدراسات إلاسالمية برئاسة
ألاستاذ الدكتور الراحل عبدهللا املسيبلي -رحمة هللا تغشاه -بطلب املوافقة على إيفادي إلى جامعة صنعاء
ملواصلة مشواري العلمي ،وتمت املوافقة من القسم والكلية بكل يسر ،وحصلت على قرار إلايفاد الداخلي فيما
بعد عندما طلبته في 8002م في فترة رئاسة الدكتور شاكر الزريقي.
توجهت إلى جامعة صنعاء وطموحي ال حدود له وقررت الالتحاق بكلية آلاداب وعمل مقاصة ملدة عام؛ لن
كلية التربية استقلت في برامجها بالتخصصات التربوية فقط كطرئق التدريس وتكنولوجيا التعليم ونحوها ،وكانت
من قبل تضم التربويات والتخصص ،ولن رغبتي تحضير املاجستير في التخصص التحقت بكلية آلاداب درست
ثالث عشرة مادة مقاصة ،وبعد انقضاء املقاصة في  8005قررت جامعة صنعاء إيقاف برنامج املاجستير في قسم
الدراسات إلاسالمية ملدة لسباب تخص الجامعة. ...
جررت أذيال الخيبة وعدت ال أحمل غير شهادة املقاصة من كلية آلاداب ،عدت إلى جامعتي أزاول عملي املنهي
وألاكاديمي إلى العام الجامعي 8002-8002م حين بلغني فتح برنامج املاجستير في جامعة صنعاء ،عندها توجهت
إلى الدراسات العليا في جامعة صنعاء بطموح متجدد ،وقدمت ملفي بصفتي موفدة من جامعة البيضاء ،أحمل
شهادة تفوق علمي ،وكانت املفاجأة أن أكثر سؤال تعرضت له ،هو :جامعة البيضاء! وهل في البيضاء جامعة؟!
ً
لعلك مخطئة ،فلم نسمع بجامعة البيضاء من قبل!"
وقال بعضهم
متعجبا" :تأكدي ِ
وبعد مشوار طويل من املعامالت وألاوراق وامللفات واملواصالت املرهقة والتوقيعات الروتينية والتعب الذي
يصعب وصفه في رحاب جامعة صنعاء قدمت قرار إلايفاد؛ ليتم قبولي في برنامج املاجستير بتأجيل الرسوم ،فإذا
بجامعة صنعاء ترفض قبوله ً
علنا ،وبال نقاش ،ويقول املوظف ألاول والثاني والثالث المكان لك عندنا بال رسوم!
بدأت السنة التمهيدية وعانيت ألامرين حتى انقضت ومنعنا من دخول الامتحانات إال بأسناد سداد الرسوم ،ثم
عانيت بعد السنة التمهيدية في مباني الدراسات العليا أضعاف أضعاف ما عانيته خاللها ،وذلك في سبيل
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ً
الحصول على شهادة التمهيدي التي استغرقت ً
عاما كامال ،وفي العام التالي قدمت عنوان الرسالة وبعد قبوله في
القسم لن تكفي السطور لوصف حجم املعاناة التي واجهتها في سبيل إكمال املعاملة وبدء الرسالة ،وما بعد
اعتماد العنوان كان أدهى وأمر في رحاب الجامعة ألام العاقة لبنائها ،صحيح واجهنا تلك املصاعب والتحديات
وتجتوزناها بعزيمة وثبات  ،إال أنها تركت فينا ندبات واضحة املعالم .
ً ً
يكتو بنار إلايفاد إلى غير
لم أسرد ما سردته آنفا عبثا وإنما سردته تهنئة لكل خريج من جامعة البيضاء لم ِ
جامعته ،سردته تهنئة لكل طالب احتوته جامعة البيضاء ووفرت عليه وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب!
سردته غبطة للملتحقين باملاجستير ألاكاديمي في جامعتنا ،الذين لم ولن يعانوا ربع ما عانيناه ،وإننا نلحظ
ً
ابتداء
اليوم الفرق الكبير بين الجامعتين فمن إلاهمال التام هناك والتعسف املستمر ،نجد الاهتمام الفائق هنا
ً
وانتهاء بالقسم املعني من تهيئة لألجواء
من قيادة الجامعة ،ومرو ًرا بالنائب للدراسات العليا وعمادة الكلية،
واحترام لقداسة العلم ،أضف إلى هذا الاهتمام بالطالب؛ فتسمع له وتحل مشاكله وتشحذ همته وتنبهه وتطلعه
على كل جديد يتعلق بالبرنامج عن طريق املجموعة املخصصة بالبرنامج (عبر الواتساب) ومواقع الجامعة.
إن افتتاح برامج املاجستير في جامعة البيضاء ومعهد التعليم املستمر أمر لم يكن ليخطر لنا ببال في ظل
ظروف مالية متاحة ،ثم نجد جامعة البيضاء بقيادة ألاستاذ الدكتور أحمد أحمد العرامي تدشن برامج
جداً ،
املاجستير في ظروف استثنائية وصعبة ً
فهنيئا لقيادة الجامعة الحكمة والحنكة والهمة العالية والدهاء
ً
وهنيئا لكل طالب التحق ببرامج املاجستير في رحاب جامعة البيضاء ،آملين أن ترفع الجامعة
منقطع النظير،
سقف الطموح لفتح برامج الدكتوراه في كافة كلياتها ،وليس ألامر عليها بعسير؛ فقد أصدرت مجلة علمية
مؤتمرا ً
ً
علميا في ظرف استثنايي ،فكان أول مؤتمر علمي في الجمهورية اليمنية عبرتقنية تطبيق
محكمة ،وأقامت
 zoomوتستقبله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره أول مؤتمر تسطره في مرصدها ،وهاهي تعد للمؤتمر
العلمي الثاني وتستحدث يوم 01يونيو من كل عام ً
يوما للعلم؛ لتربط ماضيها بحاضرها ،وواقعها بطموحها،
ً
ومازالت تعمل على استحداث كل ما فيه خير ومصلحة للمجتمع وللوطن ،ويكفينا ً
ً
وفخرا نحن الطالب
عزا وشرفا
املوفدين من جامعة البيضاء إلى جامعة صنعاء ،أن علم من جهلنا( أن في البيضاء جامعة وأنها باتت تضاهي
الجامعة ألام(دون عقوق) أن لم تسبقها بمؤتمرها واستحداثاتها).
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أ .أمل عبداهلل البعلول
كلية الرتبية البيضاء
موفدة داخليًا  -جامعة صنعاء
جتربتـــــــي
بدأت تجربتي مع إلايفاد عام 8002-8002م إلى جامعة صنعاء ،ذهبت بملفي إلى الدراسات العليا
واتضح لي وقتها أن مجاالت كلية التربية في جامعة صنعاء تربوية ،فكانت أولى الصعوبات و كان الحل الوحيد لذلك
هو مقاصة بعض املواد في كلية العلوم حتى يتسنى لي دراسة التخصص (تخصص ي في علم ألاحياء) ،وبالفعل قمت
باملقاصة ملدة عامين ،وبعدها توقفت عن الدراسة بسبب عدم افتتاح برنامج املاجستير في شعبة علم الحيوان
في كلية العلوم.
استأنفت الدراسة بعد فترة زمنية وواجهتني مشكلة الرسوم؛ فجامعة البيضاء ال زالت في طور النشأة
ً
داخليا ،رغم ذلك لجأت إلى جامعة البيضاء ملخاطبة جامعة صنعاء
والتستطيع تسديد رسوم طالبها املوفدين
لتأجيل دفع الرسوم ولكن جامعة صنعاء رفضت قبول كل الخطابات واملذكرات ،واستمرت جامعة البيضاء في
ً
محاوالتها لتأجيل الرسوم ورفضت جامعة صنعاء مرة تلو ألاخرى ،بالرغم من أنني ألاولى على دفعتي وحصلت على
شهادة التفوق العلمي  ،اضطررت للعمل حتى يتم تغطية الرسوم الدراسية وكان ذلك من أبرز الصعوبات.
بدأت رحلتي العلمية ورافقتها نوع آخر من الصعوبات من ضمنها -:
 ضعف مهارات اللغة إلانجليزية. ضعف مهارات الحاسوب. صعوبة استخدام ألاجهزة املتوفرة في املعامل. احتياج أجهزة آخرى غير متوفرة في معامل الكلية.كل هذه الصعوبات تغلبت عليها ،ولكنها أخذت من الجهد والوقت ما يكفي لذلك.
بالرغم من صعوبة هذه التجربة إال أنها كانت رحلة علمية ممتعة ،بمواجهة صعوباتها أصبحت أكثر ً
وعيا
بقدراتي ،مما منحني الثقة والشغف املتجدد ملا أفعله ،كما أعتبرها فرصة لتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرة
وتحسين مرونتي وقدرتي على التكيف.
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أبرز مافي تجربتي أنها أبقتني على اتصال مباشر باملجتمع ومتطلباته واحتياجاته وكيفية معرفة وتحديد مشاكله
والتوصل إلى طرح اقتراحات وحلول مناسبة لها ،ومن أجمل مافيها أنني في أرض ي ووطني بين أهلي وأحبابي.
والحمدهلل على كل حال اضطررت إلى توقيف مستواي العلمي لكني صامدة أمام الظروف التي تحاول أن تحول
بيني وبين تحقيق طموحاتي وأهدافي ،كما أنني أنظر بتطلعات مستقبلية إلى جامعة البيضاء بتوفير فرص الدراسة
لطالبها وتأهيل طلبة بكالوريوس علوم الحياة بمهارات اللغة إلانجليزية ،وعلوم الحاسوب ،عمل دورات تدريبية
الستخدام ألاجهزة الطبية واملعملية ،وإتاحة التخصصات التي تغلب عليها الندرة مثل هندسة ميكاترونيكس،
علم البيانات ،علم الحاسوب ،وغيرها وهذا ليس بغريب على جامعة البيضاء التي أصبحت رائدة في مجالها بين
الجامعات.
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أ .فدوى عبدالقوي الذاري
كلية العلوم اإلدارية البيضاء
موفدة داخليًا  -جامعة صنعاء
وصف جتربة اإليفاد الداخلي
في الحقيقة ال يمكن أن نغفل عن أهمية دراسة املاجستير الذي نسعى إلنجازه لنعزز القدرة على استئناف
الحياة ألاكاديمية والعلمية بطريقة سليمة ،والتعمق في مجال الدراسة بكافة فروعها ،ورفع مستوى ألاداء
التعليمي واملنهي والوظيفي وتحقيق الكثير من النجاحات وإلانجازات ،ورفع مستوى إلابداع والابتكار والتفكير
العلمي السليم ،والنهوض بالواقع التعليمي للوطن.
وبالرغم من أهمية مرحلة الدراسات العليا ،إال أن طلبة الدراسات العليا في معظم الجامعات العربية
بشكل عام والجامعات اليمنية بشكل خاص يواجهون مشكالت عديدة تحد من قدرتهم على إلانجاز
والتحصيل ،كاالنخراط في وظائف ومهن مجهدة تستهلك وقت الباحث ،وتحول دون توفير الوقت الكافي
للمواظبة على الدروس والقيام باملهمات الدراسية والبحثية.
وبالرغم من ألاوضاع التي تمر بها بالدنا من عدوان وانقطاع للرواتب إال أننا لم نستسلم ولم نتوقف عن
الدراسة والبحث والتطوير.
في عام 8002م وافق رئيس جامعة البيضاء الدكتور/أحمد العرامي على إيفادي إلى جامعة صنعاء والتسجيل
في برنامج املاجستير قسم/إلاحصاء بنجاح رغم الروتين اململ في جامعة صنعاء ،وكذلك خاطب رئيس جامعة
البيضاء بعدة مذكرات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء بتأجيل الرسوم ولكن دون جدوى ،ومع ذلك
لم أستسلم لن الدافعية وإلاصرار لدي كبير لتحقيق طموحي ،لذلك قررت تنظيم وقتي وأن أعمل في الصباح
وأدرس في الفترة املسائية ،ونسقت ذلك بتعاون مع طالب وطالبات دفعتي حتى نكون على كلمة واحدة ،وملصلحة
الجميع فكثير من املوفدين من جامعات أخرى بنفس املعاناة ،وفي هذا العام رغم املصاعب والظروف الصعبة
التي واجهتني استطعت أن أكمل التكميلي بامتياز.
ثم بدأت بدراسة التمهيدي وبعد شهرين من الدراسة تفاجأت بإصدار جامعة صنعاء الئحة جديدة في عام
8002م برفع الرسوم من ( 0500دوالر) إلى (2000دوالر) رغم أن التسجيل الفعلي لي كان في  8002م.
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في هذه السنة درست التكميلي لم يتم اعتباري من هذا العام وتم تطبيق الالئحة الجديدة علينا وذلك برفع
ً
أمال في هللا بأننا ً
حتما سوف نتخطى هذه املشكلة ،وطلبنا من رئيس قسم
الرسوم ،ومع ذلك لم نستسلم
إلاحصاء الدكتور /فؤاد املخالفي بأن يتعاون معي بالسماح لي بدفع الرسوم أقساط ،وليست مشكلة ارتفاع
تكاليف الدراسة ،وضيق الوقت فقط التي وجهتني فقد كانت هناك ضغوطات ومشكالت علمية وأكاديمية كثيرة
منها-:
 .0الاهتمام بالجانب النظري على حساب الجانب التطبيقي مثل برنامج  spssو Rوغيرها من
البرمجيات إلاحصائية التي تساعد في تحليل البيانات في رسائل املاجستير ؛لذا قمت بتعلمها ً
ذاتيا
عن طريق املراجع إلالكترونية و استعنت ب(اليوتيوب) لفهمها.
 .8كثرة الوجبات والتكاليف من قبل بعض الدكاترة والتعامل معنا وكأننا في املرحلة الجامعية ولسنا
في مرحلة الدراسات العليا .
 .2صعوبة الحصول على موافقات الجهات الرسمية لجمع البيانات املتعلقة بالبحث ،ويرجع ذلك
لوجود إلاجراءات الروتينية إلادا ية في إجراء مثل هذه املعامالت التي تستغرق ً
وقتا أكثر مما يجب.
ر
 .2عدم التزام بعض أعضاء هيئة التدريس بالساعات املكتبية .
 .5عدم إجادة اللغة إلانجليزية بشكل ممتاز مما أدى إلى صعوبة التعامل مع املواد العلمية واملصادر
البحثية التي تتطلب إجادة اللغة إلانجليزية .
 .1أسلوب التدريس في املحاضرات يعتمد على الطرق التقليدية وملدة طويلة 2ساعات على ألاقل،
وبما أن الدوام في الفترة املسائية نضطر إلى الرجوع للبيت في معظم ألاحيان الساعة السابعة
ً
مساء.
 .2عدم وجود خارطة لألبحاث الخاصة بقسم إلاحصاء سواء على مستوى الجمهورية اليمنية أو
ً
الوطن العربي ،فضال عن قلة الكتب التي يمكن استعارتها من قبل مكتبة الكلية ،مما يؤدي إلى
زيادة ألاعباء املالية ً
نظرا لشرائها من خارج املكتبة أو تصويرها .
 .2في قسم إلاحصاء تمهيد ماجستير ال يدرس مقرر أساليب البحث العلمي؛ مما يؤدي إلى ضعف
املهارة في كتابة البحوث والتقا ير ،ولتالفي هذا القصور وهذا الضعف ُ
قمت بقراءة بعض املراجع
ر
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ُ
طلبت مع طالب وطالبات دفعتي من رئيس
والكتب الخاصة بأساليب البحث العلمي ،وكذلك
ً
القسم بعمل دورات تدريبية وورش عمل؛ لتنمية املهارات البحثية باعتبارها ً
جوهريا في
أساسا
إعداد البحث وذلك خالل الترم الثالث القادم من برنامج تمهيدي ماجستير إلاحصاء.
رغم جميع املشكالت والصعوبات التي وجهتني لكن بحمد من هللا وتوفيقه استطعت أن أجتاز التكميلي
بامتياز  ،وكذلك الترم ألاول من التمهيدي ،وحصلت على املرتبة ألاولى وبامتياز وإن شاء هللا يكون كذلك ببقية
ألاترام ألاخرى (الترم الثاني و الثالث) .
وأنصح جميع املعيدين واملعيدات بجامعة البيضاء بأن يخوضوا التجربة وأكيد بإذن هللا تعإلى سوف
يتفوقون وبامتياز مادام ألامل والعزيمة والطموح مغروسة في قلوبنا ،ولن نسمح ال للعدوان وال النقطاع
ً
ً
ً
جميعا الحظنا أنه رغم ألاوضاع الصعبة التي تمر بها جامعتنا
وعائقا أمامنا ،ونحن
حاجزا
الرواتب أن يقف
فقد اجتازت معوقات ومشكالت كثيرة ،وتطورت بشكل سريع من ترقيات أعضاء هيئة تدريس ،وأصدرت املجلة
العلمية املحكمة ،وربط ألابحاث باملجتمع ،وإن شاء هللا نجاح خطتها في افتتاح كليات جديدة كالزراعة والطب
والهندسة ....إلخ وهذا يدل على عظمة التفكير لقائد ناجح مثل رئيس جامعة البيضاء ألاستاذ الدكتور  /أحمد
أحمد العرامي.
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أ .عبدالقادر حممد ناصر العمراني
كلية العلوم اإلدارية البيضاء
موفد داخليًا  -جامعة العلوم والتكنولوجيا
جتربيت يف اجلامعة
التحقت بالجامعة عام 8002م حيث عملت ً
معيدا في كلية العلوم إلادارية –قسم املحاسبة ،وقد قمت
بتدريس مقررات:
-

دراسات محاسبية خاصة.

 نظرية املحاسبة. نظم معلومات محاسبية. مبادئ محاسبة ومحاسبة حكومية.وقد رأيت أن جامعة البيضاء تحاول أن تكون شمعة مضيئة في محافظة البيضاء ،وذلك في ظل التجهيل
والتهميش للمحافظة ونزوح أغلب الشباب للغربة في دول الجوار ،ولقد كانت هناك أخطاء في أعوام ما قبل
العدوان 8005م ،إذ كان لدى الجامعة موازنة البأس بها ،ولكن لم يتم استغالل تلك املوازنة في افتتاح برامج
تدريسية نوعية ،وكذلك لم يتم عمل سكن جامعي للطالب ،ولم يتم إنشاء إدارة إعالم وتسويق ناجحة لكي
تسوق لبرامج الجامعة في املحافظة وتستقطب أكبر عدد ممكن ،كذلك لم يتم عمل أي مبنى جديد ،وكان يتم
إعادة الفائض من تلك املوازنة.
وكانت املفاجأة في أعوام ما بعد العدوان وخاصة في ظل رئاسة البرفسور/أحمد العرامي ،حيث إنه في ظل
انقطاع الرواتب وانقطاع املوارد املالية املخصصة استطاعت الجامعة أن تنجز أشياء كثيرة ً
جدا تكاد أن تكون
ً
حدثا ً
نوعيا على مستوى الجامعات اليمنية،
بمعطيات الواقع معجزة ،فقد تم عقد أول مؤتمر علمي وكان
مؤتمرا ً
ً
ناجحا أشادت به
وخاصة في ظل جائحة كورونا حيث تم عقد ذلك املؤتمر عبر تقنية  ZOOMوكان
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العديد من الهيئات والشخصيات املعروفة ،وكذلك تم إيفاد العديد من الطالب إلكمال دراساتهم ،وتم ترقية
العديد من أعضاء هيئة التدريس ،وتم إنشاء برامج املاجستير املنهي وألاكاديمي ،وتم إعداد ألادلة وإلاجراءات،
وغيرها من إلانجازات ،التي تم توثيقها وال يتسع املجال لذكرها هنا.
ومما الشك فيه أن قيادة الجامعة الحالية تتمتع بديناميكية عالية ً
جدا سوف تنتج برامج دراسية تالمس
الواقع كمركز تأهيل تقنية املعلومات والاتصاالت ،ومركز تأهيل اجتماعي ،ومركز أبحاث زراعي يخدم
املحافظة ،ودعم مركز التأهيل الطبي ،ليخرج كوادر مؤهلة تخدم واقع الناس ،وكذلك مركز أبحاث املعادن
والصخور ً
نظرا ملا تمتلكه املحافظة من معادن.
أملنا كبير في قيادة الدكتور أحمد التي أضاءت شمعات ألامل في زمن الظالم .
ومن واقع تجربتيفي إلايفاد وجدت في رئاسة الجامعة الجديدة ً
تعاونا ً
كبيرا في إيفادي إلى جامعة ذمار  ،رغم
املصاعب التي واجهتها ،وهي عدم دفع الرسوم ،وقد تسبب عدم دفع الرسوم في تأخير تسجيل رسالتي ملدة أكثر
من عام ونصف ،و لكن رئاسة الجامعة قامت بواجبها في مخاطبة التعليم العالي للحصول على إعفاء من
الرسوم أو تأجيل الدفع حتى انتهاء العدوان.
والحمد هلل أنا اليوم باحث على وشك الانتهاء من املاجستير ،فقد تم اعتماد خطة الرسالة وبقي التعديالت ،
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتني في تجربتي في إلايفاد الداخلي إال أن وقوف رئاسة الجامعة وقربه مننا
ً
عامال ً
كبيرا في التغلب على التحدي.
شكل
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مشاركة موفدي اجلامعة خارجيًا
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أ .طارق مصلح سعد اهلجري
كلية الرتبية والعلوم رداع
موفد اجلامعة لدراسة املاجستري  -اهلند
جامعة البيضــاء بني الواقع والطموح
تسعى جامعة البيضاء إلى توفير مقومات التطوير املستمر ملواكبة التطورات العلمية و التكنولوجية
املتسارعة و تجويد ألاداء الجامعي ،و تعمل الجامعة على تحقيق رسالتها من خالل إعداد الكوادر الفنية
املتخصصة في مختلف املجاالت لتقابل احتياجات املجتمع وما يتطلبه في مجاالت التنمية الشاملة و توفير
املؤهلين في التخصصات املستحدثة التي يتطلبها سوق العمل ،كما تلتزم الجامعة بتقديم أفضل فرص التعليم
والخدمات البحثية للطالب وللمجتمع ألاكبر  ،وذلك بمستوى من الجودة يضاهي املعايير إلاقليمية والدولية،
وتلتزم الجامعة كذلك باملساهمة في تحسين جودة القوى البشرية في اليمن بالشكل الذي يلبي احتياجات هذا
املجتمع الفريد ،و رؤية الجامعة هي أن تصبح واحدة من الجامعات الحكومية املتميزة في التعليم والثقافة
والبحث العلمي ومصادر املعرفة ،كما أنها تتطلع إلى الاعتراف بما تقوم به من تعليم وبحث علمي ونشاط إبداعي
وخدمات جماهيرية وكذلك تحقيق الجودة العالية والتجديد وتحضير التعليم من منظور عالمي.
في ظل املعاناة التي يعانيها الطالب اليمني أثناء دراسته في التعليم ألاساس ي و الثانوي و التعليم العالي ،تبقى
ذكريات املاض ي أجمل بكثير مقارنة بالظروف التي نعيشها اليوم في ظل سوء ألاوضاع و انتشار الفيروسات و
ألاوبئة والصراعات ،و لذلك تأخذنا الذكريات الستحضار أجمل اللحظات التي عشناها ً
سابقا و خاصة تلك التي
امتزجت فيها صداقتي بمختلف ألاشخاص الذين ينتمون ملختلف املدن اليمنية و بالتحديد من بداية فترة
الدراسات الجامعيه بكلية التربية والعلوم بجامعة ذمار حيث كانت الكلية آنذاك تتبع جامعة ذمار في عام 8002
وما بعدها إلى  8002حينما التحقت بقسم الفيزياء ،و هناك تم التعرف على كثير من الزمالء الذين وضعوا
بصماتهم في ذاكرتي ،كما أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية بشكل عام و بقسم الفيزياء بشكل خاص قد حفروا
أسماء هم في ذاكرتي ملا قدموه لي من كم هائل من العلم و املعرفة ،فقد كانوا السبب الرئيس في تجديد طاقاتي و
رسم أهم أهدافي في الطموح و مواصلة مسيرتي العلمية ،لكون ً
مميزا فأصبح ً
ً
ً
جامعيا ،و ها هو
محاضرا
مدرسا و
حلمي قد بدأ يتحقق حين تخرجت من الكلية و قد كنت أحد ألاوائل بالقسم عام  8002م ،وتحقق ً
فعليا حينما
تم تعييني ً
معيدا بقسم الفيزياء بكلية التربية والعلوم –رداع جامعة البيضاء التي تم إلاعالن عن إنشائها عام
8000م ،وبدأت الجامعة تمش ي بخطى ثابتة رغم كل الصعوبات التي واجهتها وقد عملنا في رحاب جامعة البيضاء
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منذ الوهلة ألاولى ووضع اللبنة ألاولى للجامعة بطموح وهمة عالية مع دكاترتنا الرايعين ،الذي ال يسع املجال
لذكرهم ،لرفد الوطن بكوادر علمة مؤهلة للسعي بالوطن نحو ألامام استمريت في التدريس بقسم الفيزياء ملدة
ثمان سنوات أكاد أجزم أنها أجمل أيام مرت بحياتي ،عملنا فيها بنشاط وتفان مع الكادر ألاكاديمي املتميز بالكلية
رغم كل الصعوبات....
و تستمر طموحاتي في تحقيق الهدف ألاسمى بدراسة املاجستير و الدكتوراه ،ويتحقق ذلك حينما تم إصدار
قرار ابتعاثي من قبل رئيس الجامعة للدراسة في جمهورية الهند ،واليوم أصبحت ً
واحدا من سفراء الجامعة في
دولة الهند.
و في أثناء دراستي للماجستير بجمهورية الهند تتوالى التطورات بجامعة البيضاء بفتح برامج املاجستير لبعض
التخصصات ،و بعقد املؤتمرات ،و إصدار املجالت العلمية املحكمة ،و إصدار دليل إلانتاج ألاكاديمي للجامعة،
رغم صعوبة الوضع الذي تمر به بالدنا من حرب وحصار جائر ،إال إن إلانجازات قائمة لتبادل الخبرات و تطوير
الكادر ألاكاديمي في مختلف الجوانب العلمية و العملية.
وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس جامعة البيضاء أ.د .أحمد بن أحمد العرامي على ما يوليه من اهتمام
منقطع النظير بالجامعة حتى تكللت جهوده بالنجاح ،وعميد كلية التربية والعلوم برداع د -نايف ألابرط على
اختياري لكتب عن تجربتي املتواضعة في الكلية .كما أحب أن أشكر جميع دكاترتنا وزمالئنا بالقسم والكلية
والجامعة.
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أ .صاحل صاحل سامل شرخة
كلية الرتبية البيضاء
موفد اجلامعة لدراسة الدكتوراه -اهلند
كلية الرتبية-البيضاء :ذاكرة املاضي وطموح املستقبل
في ظل انتشار جائحة كورونا في معظم دول العالم وإغالق الجامعات واملدارس واعتماد نظام التعليم إلالكتروني
في التدريس يأخذنا الحنين الستحضار ذكريات املاض ي الجميل ،يحدث أن تاخذك خمس عشرة دقيقة من التفكير
ً
السترجاع خمسة عشر ً
تحديدا بداية العام  ،8001/8005حينها التحقت بقسم اللغة
عاما من مشوارك ألاكاديمي -
إلانجليزية بكلية التربية-البيضاء ،كانت حينها كلية تتبع جامعة ذمار ،شكل التحاقي بكلية البيضاء نقلة نوعية في
مسيرة حياتي ،انتقلت فيها من فضاء قريتي ومنطقتي إلى فضاء أوسع وأشمل والتقيت فيها بأصدقاء من عدة
محافظات ،وكان لهذا الصرح ألاكاديمي الشامخ ٌ
دور ٌ
كبير في صقل مواهبنا واتساع دائرة تفكيرنا؛ فقد كانت فترة
البكالوريوس من أجمل أيام حياتي ،وكانت الكلية في ذروة نشاطها ألاكاديمي في مختلف ألاقسام بقيادة عميد الكلية
ً
أنموذجا ً
حيا يفاخر به بين كليات جامعة ذمار
املخضرم أ.د :إسماعيل أبو عساف الذي جعل من كلية البيضاء
حينها.
كان حلمي الكبير أن أصير ً
مدرسا بالكلية ،وكنت كلما رأيت أعضاء هيئة التدريس يمرون من أمامنا بباص
ً
تضرما في خلجات صدري ،ومعه يزداد إصراري للوصول إلى تحقيق ذاك الحلم ،كانت
الجامعة يزداد ذلك الحلم
ً
ً
ورياضيا على طول العام ،وكنا ننتظر بشغف انتهاء إلاجازة الدراسية لكي نعود للكلية
الكلية تشهد حراكا أكاديم ًيا
من جديد.
حققت نصف حلمي بتخرجي من برنامج البكالوريوس في يوليو 8002م ،وتعاقدت مباشرة مع الكلية بترحيب من
القسم وتشجيع من العمادة.
بدأت مالمح إنشاء جامعة البيضاء تلوح في ألافق وتكللت بإعالن تأسسيها نهاية عام 8000م الذي تزامن مع إعالن
عدد من الدرجات ألاكاديمية في الجامعة.
تقدمت للمنافسة على درجة معيد بقسم اللغة إلانجليزية وحصدتها بفضل من هللا عز وجل من بين عدد من
املنافسين من مختلف محافظات الجمهورية بكل حيادية وشفافية ولجان إشرافية من جامعتي صنعاء وذمار
لتحديد شخصيات الكادر ألاكاديمي للجامعة بكل تكنوقراطية.
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شكلت تلك الدرجات ألاكاديمية في نهاية 8000م النواة ألاولى لجامعة البيضاء ،وبدأت الجامعة تمش ي بخطى
ثابتة رغم كل الصعوبات التي واجهتها وفي مقدمتها أحدات فبراير 8000م.
استمريت في التدريس بقسم اللغة الانجليزية ملدة أربع سنوات ،أكاد أجزم أنها أجمل أيام مرت بحياتي ،عملنا فيها
بنشاط وتفان مع الكادر ألاكاديمي املتميز بالكلية رغم كل الصعوبات.
قمنا بإنشاء منتدى (بناء ألاجيال) بجهود ذاتية من قبل أعضاء الهيئة ألاكاديمية بالكلية وكوكبة من طالب الكلية
والشباب املتميزين باملحافظة؛ من أجل ربط الكلية باملجتمع وقد كان له دور كبير في صقل مواهب الشباب ،حيث
كانت تعقد من خالله العديد من الندوات والدورات الثقافية التي ساهمت في تطوير مهارات الشباب على مختلف
ألاصعدة.
في منتصف العام 8002م تم ترشيحي من مجلس الكلية لتحضير املاجستير بالجامعة العثمانية بجمهورية الهند.
آلان وأنا اقف على مشارف نهاية برنامج الدكتوراة في ألادب إلانجليزي أستحضر هذا الشريط الجميل من
الذكريات وكلي ثقة بأن أعود وزماليي املبتعثين قر ًيبا وكلنا طاقة بأن نحدث ً
تغييرا لألفضل في جامعتنا التي كان لها
الفضل في بنياننا الثقافي ونضجنا ألاكاديمي من خالل دراستنا في الخارج.
وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس جامعة البيضاء أ.د .أحمد بن أحمد العرامي على ما يوليه من اهتمام
منقطع النظير بالجامعة ،حتى تكللت جهوده بالنجاح ،فأصبحنا نرى الجامعة تنافس بشكل ملحوظ في شتى
ألانشطة ألاكاديمية التي منها على سبيل الذكر ال الحصر عدة مؤتمرات علمية ،وإنشاء مجلة علمية محكمة باسم
الجامعة ،والعمل على إصدار دليل إلانتاج ألاكاديمي للجامعة رغم صعوبة الوضع الذي تمر به بالدنا من حرب
وحصار جائر.
كما اشكر أ.د:حميد الجبر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعميد كلية التربية في البيضاء
على اختياري لكتب عن تجربتي املتواضعة في الكلية ،كما أحب أن أشكر أساتذتي ألاعزاء بقسم اللغة إلانجليزية
ٌ
الذين كان لهم ٌ
دور
مشهود له في رسم مالمح مستقبلنا ،وعلى رأسهم أ.م.د .دمحم آلانس ي ،د .علي مظلوم الشريفي،
أ.م.د .منير الاغبري ،د .دمحم الهبة ،د.عبدهللا العزاني وغيرهم الكثير.
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أ.شاكر حممد القحطاني
كلية العلوم اإلدارية البيضاء
موفد اجلامعة لدراسة الدكتوراه  -اهلند
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العأمين والصالة والسالم على خاتم ألانبياء واملرسلين سيدنا دمحم الصادق ألامين.
إنه ملن دواعي السرور أن أشارك جامعة البيضاء فعالية يوم العلم ،الذي تم اختياره من قبل الجامعة
ً
متوافقا مع تاريخ تأسيسها ،وهي تعد أول جامعة حكومية تقام فيها هذه الفعالية املهمة التي تضيف ً
زخما
ً
ورصيدا ً
علميا لجامعة البيضاء سيما ،وهي جامعة حديثة العهد.
لقد مرت جامعة البيضاء منذ تأسيسها بمنعطفات صعبة كادت أن تؤدي إلى إغالقها لكنها في الفترة ألاخيرة
وبحكمة وإدارة ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي استطاعت النهوض من جديد إلى منافسة الجامعات اليمنية
ألاخرى؛ حيث تحققت العديد من إلانجازات في فترة زمنية قياسية ،ومنها:
-

إصدار مجلة جامعة البيضاء للبحث العلمي.

 دليل إلانتاج العلمي. كتاب مرصد املؤتمرات العلمية الذي سيصدر عن التعليم العالي.-

فتح برنامج املاجستير ألاكاديمي لعدد من التخصصات في الجامعة واملاجستير الوظيفي في إدارة
ألاعمال.

-

إنشاء معهد التعليم املستمر الذي يضم ً
عددا من التخصصات الطبية والعلمية.

لقد تعافت الجامعة ووصلت إلى بر ألامان رغم الظروف التي تمر بها اليمن بشكل عام والتعليم العالي
والجامعات بشكل خاص من جراء الحرب والعدوان والتدمير املمنهج لكل مقومات الحياة في وطننا الحبيب
سيما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إال أن هناك إدارة بحجم املسؤولية بقيادة ألاستاذ الدكتور أحمد
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العرامي رئيس الجامعة ،وكل الخيرين في الجامعة من دكاترة ومعيدين وموظفين وفنيين ،استطاعوا العمل بكل
جد وإخالص وتفان من أجل النهوض بالجامعة ورفع مستواها العلمي وألاكاديمي والبحثي ومنافسة الجامعات
ألاخرى.
إنه ملن الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون من منتسبي جامعة البيضاء ،وسوف نمثلها خير تمثيل في كل
ً
جميعا ومصدر فخرنا واعتزازنا .مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
املحافل والفعاليات واملؤتمرات؛ فالجامعة بيتنا
والنجاح.
ولكم مني فائق التقدير والاحترام.
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أ.طالل عبدالكريم الظاهري
كلية العلوم اإلدارية واحلاسبات رداع
موفد اجلامعة لدراسة املاجستري  -اهلند
َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َى ه ُ َ ُ
َ ُ َ
ُ ُْ
اَّلل َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َوامل ْؤ ِم ُنون ۖ َو َست َر ُّدون إلى
الحمدهلل رب العاملين القائل في محكم كتابه ((وق ِل اعملوا فسير
َ ُ
ُ َ ُ َ
َعالم ْال َغ ْيب َو ه
الش َه َاد ِة ف ُي َن ِب ُئك ْم ِب َما ك ْن ُت ْم ت ْع َملون ﴿ )) ﴾٧١١صدق هللا العظيم
ِ
ِِ
والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا و حبيبنا دمحم صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
ً
تعبيرا عن موفدي
إنه ملن عظيم الشرف والتقدير ودواعي الفخر والاعتزاز أن أكتب هذه السطور املتواضعة
جامعتنا الحبيبة (جامعة البيضاء) بالخارج ،هذا املنبر العلمي حديث العهد ً
نسبيا كثير العطاء بإذن هللا تعإلى
الذي نفتخر ونعتز بإنتمائنا إليه.
ً
ملا يقارب العقد ونيف خطت جامعة البيضاء منذ تأسيسها خطوات ثابتة أمال في التطور والنمو في ظل
ٌ
ٌ
جهود محمودة يشكر الجميع عليها ،إال أنها في آلاونة
قياداتها السابقة ،وبتكاتف كادرها ألاكاديمي وإلاداري وهي
ألاخيرة ،وفي ظل القيادة الحالية خطت "جامعتنا " خطوات جلية متسارعة ً
جدا و واسعة ألافق في كافة الجوانب
ألاكاديمية وإلادارية والهيكلية التنظيمية ،باحثة عن مكان للصدارة ضمن الجامعات اليمنية بما يوافق القوانيين
وإلاجراءات املعمول بها ،وهذا طموح وأمل قريب التحقق بفضل جهود وتظافر الجميع .
ومن هذا املنطلق نتقدم نحن -موفدي جامعة البيضاء بالخارج  -في يوم العلم (يوم تأسيس الجامعة املوافق
01يونيو ) و تحت شعار "جامعة البيضاء الواقع والطموح" بأرقى وأجمل عبارات الشكر والتقدير والامتنان لكافة
فردا ً
منتسبي الجامعة ً
فردا عنهم القيادة الحالية ممثلة بالستاذ الدكتور /أحمد أحمد العرامي والقيادات
ً
جميعا لكل مابذلوه ويبذلونه من جهود عظيمة وملموسة في سبيل بناء وتطوير ورقي هذا الصرح العلمي
السابقة
ٌ
جهود بذلت ومازالت تبذل رغم التحديات والصعوبات املتمثلة في إعاقة
الشامخ بكافة جوانبه املختلفة  ،وهي
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تطوير جامعتنا إال أن جميع منتسبيها كانوا ومازالوا عند العهد وألامانة املوكلة إليهم بكل عزيمة وإصرار  ،فلهم
كل التقدير والاحترام آملين من الجميع مز ًيدا من العطاء والازدهار.
نحن -موفدي جامعة البيضاء بالخارج -نجد ونجتهد في التحصيل العلمي وصقل املهارات واكتساب الخبرات
والتزود بكل جديد ضمن تخصصاتنا؛ ملواكبة العلوم الحديثة بما ينعكس بالفائدة وإلايجاب املرجو في رقي ونمو
وتطوير جامعتنا ،وهذا عهد وأمانة في رقابنا ،وبالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهنا ببلدان الابتعاث إال
أننا نمتلك من التحصيل العلمي والخبرات وفن املهارات ما يجعلنا في مقدمة زمالئنا ببلدان الابتعاث ومنا من يتربع
ً
أخالقا ً
وعلما ،وهذا يضاف إلى رصيد
بين أوائل الطلبة ضمن تخصصاتنا الدقيقة وهذا خير تمثيل للجامعة
جامعتنا الحبيبة مما يجعلها ضمن البيئة التنافسية للجامعات اليمنية.
ونختم بالقول جامعة البيضاء كانت بالمس مجرد حلم ،فتدرج الحلم ،وصار كلية تابعة لجامعات يمنية
أخرى ،ومن حلم ألامس أصبحت جامعة البيضاء حقيقة ملموسة آلان ،فهي دارنا الذي نفتخر ونعتز بانتمائنا
إليها ،وكلنا أمل وثقة بأنها في خير ومن نجاح ورقي إلى نجاح ورقي أكبر وأجمل بفضل أبنائها العظماء.
كل التوفيق والسداد ملا فيه خير ورقي وأزدهار جامعتنا.
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مشاركات ( أول من )
 أول من حصل على درجة األستاذية يف العلوم اإلنسانية ( أ.د .حممد أمحد مرشد املطري ) أول من حصل على درجة األستاذية يف العلوم التطبيقية ( أ.د .نبيل عبداهلل نعمان القدسي ) أول من حصل على الدكتوراة من خرجيي اجلامعة ( أ.م.د .جيهان عبدالرمحن عشيش ) أول من تعني يف مؤسسة حكومية من منتسيب اجلامعة ( أ.م.د .سلطان حسن احلاملي ) أول من حصل على براءة االخرتاع ( د .عبداحلافظ عبداهلل حسان العامري ) أول من حصل على تكريم من موفدي اجلامعة ( د.فاهم حييى أمحد جباش ) -أول من حصل على جائزة من منسوبي اجلامعة ( أ .علوي أمحد امللجمي )
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أول من حصل على درجة األستاذية يف العلوم اإلنسانية

أ .د .حممد أمحد مرشد املطري.
قسم الدراسات اإلسالمية كلية الرتبية والعلوم رداع
الحمد هلل ربه العاملين و الصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبة الطاهرين
تجربتي في الجامعة.
تعينت في كلية التربية والعلوم رداع  8000بدرجة مدرس  ،وذلك بعد حصولي على املاجستير ،وكانت الكلية
تابعة لجامعة ذمار ،ثم درست فيها ملدة عامين أو ثالثة أعوام ،ثم التحقت بالدكتوراه في جامعة صنعاء وترقيت
إلى أستاذ مساعد من جامعة ذمار عام  ،8001واستمريت في التدريس إلى يومنا هذا ،ثم ترقيت إلى أستاذ
مشارك وقد استمرت املعاملة من عام  8000إلى عام  ،8005عندما انفصلت الكلية عن جامعة ذمار كانت
أسوء فترة مرت بها الكلية من جميع النواحي؛ رغم وجود إلامكانيات الهائلة وامليزانية الضخمة كان باإل مكان
تأسيس عدة كليات كالطب والهندسة وغيرهما من الكليات التي يحتاجها املجتمع.
ً
لم َنر ً
وتطورا للجامعة إال في عهد أ .د  .أحمد أحمد العرامي ،كنت أتمنى أنه قادها في أول تأسيسها؛
تغيرا
لكان حال الجامعة أفضل مما هي عليه آلان ،مثل بقية الجامعات اليمنية ،ولكن قدر هللا وما شاء فعل.
ً
ترقيت إلى أستاذ عام  ،8080وأعد أول أستاذ في الجامعة ولم تستغرق املعاملة إال قليال؛ وذلك بفضل أ .د.
رئيس الجامعة أحمد العرامي ،حيث لم نلمس منه أي عرقلة في أي معاملة ،فأشكره على جده ونشاطه في
الجامعة فقد فتح الدراسات العليا لعدة أقسام وماكنا نحلم بها ً
حلما.
أتمنى لجامعتنا مز ًيدا من التقدم والازدهار ،وأن يرفع عن بالدنا الشرور والعدوان.
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أول من حصل على درجة األستاذية يف العلوم التطبيقية

أ .د  .نبيل عبداهلل نعمان القدسي
أستاذ الكيمياء العضوية الصناعية اهلندسية وعلم املواد
إنه ملن دواعي السرور والاستبشار الاحتفال بتأسيس جامعة البيضاء التي هي جزء من الجامعات اليمنية
الحكومية املعتمدة ،وقد تم تأسيسها عام 8002م وفصلها عن جامعة ذمار ،و هي تشمل بعض الكليات في
البيضاء ورداع باإلضافة إلى معهدها الطبي الذي سيدعم املجتمع بالكادر الطبي.
جامعة البيضاء تردف املجتمع بالتخصصات املختلفة العلمية والتربوية وإلانسانية والطبية وإلادارية ،وأنا
أحد أعضاء هيئة التدريس"أستاذ في الكيمياء العضوية الصناعية الهندسية " أعمل فيها في كلية التربية في قسم
محاضرا ً
ً
ونائبا لعميد الكلية لشئون
الكيمياء ،ولقد ساعدت هذه الجامعة منذ نشأتها ألاولى وعملت فيها
ً
ؤوال عن ألاقسام العلمية بالكلية ،كما عملت ً
نقابيا لعضاء هيئة التدريس
الدراسات العليا و ألاكاديمية ومس
في جامعة صنعاء وذمار وجامعة البيضاء ،وساعدنا الجامعة على النشوء املبكر بالعمل مع زمالئنا في جامعة
البيضاء الكادر التدريس ي مع رئيس جامعة البيضاء وعميد الكلية و نائبه ،وكذلك رئيس جامعة ذمار ونائبه
وجميع من له عالقة في تاسيس الجامعة من موظفين وكادر أكاديمي ،وكذلك املجلس املحلي ملحافظة البيضاء
ورداع .وكان الهدف ألاول من أنشاء جامعة البيضاء خدمة املجتمع في محافظات البيضاء ورداع واملحافظات
ألاخرى القريبة لها مثل ذمار ،الضالع ،إب ،صنعاء ،تعز ،عمران ،وريمة ،و تأهيل كادر متعلم يخدم املجتمع،
وقد كانت ً
سابقا كلية تتبع جامعة صنعاء وبعدها جامعة ذمار .
وهذا الصرح التعليمي يرفد املجتمع بكوادر متعلمة ومؤهلة من حملة البكالوريوس ،وكذلك املاجستير في
بعض التخصصات العلمية وإلاسالمية وألادبية ،ونأمل املزيد في املستقبل ،وما زالت جامعة البيضاء تحتاج إلى
الدعم السخي من موسسة التعليم العالي ممثلة في الدولة ،وكذلك من التجار واملجتمع املحلي الذين لهم رغبة
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في خدمة أبناء البيضاء ورداع؛ للدفع بالتطور العلمي في هذه املحافظة الغنية باملعادن مثل الحديد ،التي يمكن
أن تطرح فيها حجر ألاساس الستخراج وصناعة الحديد الصلب أو إضافة الحديد في صناعة إلاسمنت وغيرها
في الوقت الراهن.
ً
ونأمل من جميع املسؤوليين عن جامعة البيضاء ً
حاليا املزيد من العطاء و السعي للتطوير مستقبال في جميع
الجوانب ألاكاديمية و العلمية واملباني الحديثة و القاعات الدراسية الحديثة واستخدم شاشات العروض بما
يتالءم مع تطور التكنولوجيا الحديثة في الجامعات .
وفق هللا جميع املسؤولين ملافيه الخير في جامعة البيضاء للمزيد من التقدم ،وأمدهم هللا بالصحة والعافية
لخدمة هذا الصرح التعليمي في محافظة البيضاء وهذا الوطن الغالي.
وهللا ولي الهداية والتوفيق ،،،
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أول من حصل على درجة الدكتوراه من خرجيي اجلامعة
أ.م.د .جيهان عبدالرمحن علي عشيش
نائب العميد للشؤون األكادمية – كلية الرتبية و العلوم برداع
الحمدهلل الذي علم بالقلم علم لانسان مالم يعلم.
الشكر كل الشكر ملن أسدى معروفا ،و الثناء ملن قدم خيرا ،و عظيم الامتنان ملن يواصلون العطاء.
كلمة شكر أوجهها لجامعتي التي أفتخر لكوني طالبة و أستاذة فيها ،و ساظل فخورة بانتسابي بها ماحييت،
فلن أوفيها حقها ،،،
شكرا لكل من يعمل في الجامعة بإخالص و جد.
شكرا جامعتي لكل دعم قدمته لنا  ...شكرا جامعتي بحجم عطائك الكبير ،،،
كأي فتاة يمنية أكملت دراستها الثانوةة بتفوق ،كان حلمي الالتحاق بالجامعة ،و الحصول على درجة
البكالورةوس ،التحقت بكلية التربية و العلوم – برداع قسم اللغة لانجليزية ،و كنت من طالب الدفعة
الثانية للكلية ،وقد كنت الطالبة الوحيدة ضمن  22طالبا بالقسم ،لم يكن مجتمعي آنذاك يتقبل فكرة
التحاق الفتيات بالجامعة،كان عدد الطالبات امللتحقات بالكلية في بداياتها يعد بأصابع اليد ،وكان من
النخب الذين قاموا بتدريسنا أ.د .حمود العزاني ،و أ.د .حفظ هللا نصاري ،و د .عاتق املاوري ،و د .عبدهللا
الغرباني.
في املستوى ألاول لم تكن كليتنا جاهزة الستقبال الطالب؛ لعدم اكتمال أعمال البناء و التشطيب ،مما
اضطرنا ألخذ املحاضرات بمدرسة جمعان النموذجية ،التي فتحت لنا أبوابها فترة مسائية من الساعة
الواحدة ظهرا وحتى الخامسة عصرا ،ومن ثم انتقلنا ملباني الكلية التي لم تكن جاهزة الستقبالنا؛ لعدم
اكتمال أعمال التشطيب ،و برغم كل الصعوبات حاولنا جاهدين الالتزام و الانتظام بأوقات الدوام
الجامعي ،الذي كان يبدأ من الساعة الثامنة و النصف صباحا و حتى الثالثة عصرا،
و اكتملت مباني كليتنا بآخر عام جامعي لنا(بمستوى رابع) ،و كانت فرحتنا غامرة بأن أصبح لنا كلية ،كنا
فخورةن بها و محافظين عليها و على أدواتها و مهتمين بنظافتها وبكل ش يء فيها ،تخرجت وحصلت على املرتبة
ألاولى على مستوى القسم و الكلية و الجامعة ،وكنت أول معيدة يمنية بجامعتي الغالية حصلت على منح
داخلية و خارجية إلكمال دراساتي العليا ،ثم التحقت بجامعة صنعاء و حصلت على درجة املاجستير ،و من
ُ
ثم درجة الدكتوراه في ألادب لانجليزي ،كانت سعادتي ال توصف أن أكون أول دكتورة رداعية تدرس بجامعة
البيضاء – كلية التربية و العلوم – قسم اللغة لانجليزية.
شرفتني جامعتي و على رأسها ربانها و قائد مسيرتها العلمية أ.د .أحمد العرامي بأن أكون نائب العميد
للشؤون ألاكاديمية – كلية التربية و العلوم – رداع
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كان للدكتور أحمد العرامي الفضل بعد هللا تعالى في حصولي على الترقية ألستاذ مشارك؛ وذلك من خالل
حثه لي و تحفيزه و متابعته ألبحاثي بشكل متواصل ،ال يمكن أن ننس ى بصمات هذا الرجل العظيم ،الذي
منح جامعة البيضاء الكثير في وقت قليل و صعب و ظروف قاسية تمر بها البالد من عدوان غاشم و حصار
اقتصادي خانق؛ و لكنه استطاع املض ي قدما بدفة القيادة إلى ألامام متخطيا الكثير من العقبات و
الصعوبات ،فمن مجلة علمية محكمة تصدر بانتظام إلى اعتمادها الدولي ،إلى مؤتمر علمي أول وبإذن هللا
تعالى الثاني قرةبا ،إلى افتتاح مركز التعليم املستمر ،إلى التجهيز الفتتاح كليات متخصصة جديدة
بالجامعة ،إلى ترقيات أعضاء هيئة التدريس الذين طال انتظارهم لبصيص أمل وإشراقة نور تمنحهم القدرة
على مواصلة املسير إلى ألامام ،،،
و القادم أفضل باذن هللا تعالى بتظافر كل الجهود و تعاون الجميع من أجل الارتقاء إلى املراتب العليا
كل الشكر و التقدير لكم مجددا.
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أول من تعني يف مؤسسة حكومية من منتسيب اجلامعة

من الذاكرة
أ.م.د.سلطان حسن احلاملي
نتابع عن كثب إلانجازات الجبارة في العديد من املجاالت في جامعتنا الفتية ،التي تتحقق بوتيرة عالية
ومتسارعة ،وتحد منقطع النظير للصعوبات واملعوقات والظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب من
عدوان وحصار غاشم ،والتي ألقت بظاللها على كافة املؤسسات ومنها جامعة البيضاء ،إال أن هناك ً
همما
وتطلعات توجت بقيادة استثنائية لديها بعد استراتيجي بناء تمثلت برئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي
ونوابه.
ومن تلك إلانجازات اعتماد يوم تأسيس الجامعة في  01يونيو 8002م ذكرى سنوية وفعالية ويوم علمي يتكرر
كل سنة إلى ما شاء هللا من ألاعوام ،وما هذه الفعالية العلمية تحت شعار "جامعة البيضاء...الواقع والطموح"
ً
ً
ً
احتفاء واحتفاال بذكرى تأسيس الجامعة؛ إالحدث علمي يضفي مزيدا من التألق وإلابداع و تسليط
التي تأتي
الضوء على دور الجامعة ومسؤولياتها نحو املجتمع في التوعية والتثقيف وحل املشكالت.
تجربتي كأحد كوادر الجامعة ألاكاديمية:
تعينت في جامعة البيضاء -كلية العلوم إلادارية -رداع في عام 8002م ،بدرجة املاجستير في الوقت الذي كنت
أكملت مرحلة الدكتوراه ولم َ
يتبق إال املناقشة النهائية لألطروحة ،وكنت مع أحد الزمالء الوحيدين في قسم
املحاسبة ،وتحملنا العبء مع بقية الزمالء في الكلية ،وكانت الدفعة ألاولى في الكلية بقسميها آنذاك املحاسبة
وإلادارة في املستوى الثالث ،الجدير بالذكر أن مقر إقامتي كانت في مدينة إب ،وكون رسالتنا علمية أخالقية
بالدرجة ألاولى كنت أسافر للقيام بواجباتي لتقديم املحاضرات من إب بسيارتي الخاصة ،وأقيم في أحد الفنادق
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حتى أكمل جدول محاضراتي ألاسبوعية غير مكترث بالعائد املادي الذي كنت أصرف أضعاف أضعافه في كل شهر
وبكل سعادة وسرور كوني أقدم رسالتي كما يجب وعلى أكمل وجه ممكن ،ثم أكملت الدكتوراه في أبريل 8002م
وعدت ملباشرة العمل في مايو 8002م ،وكانت الامتحانات النهائية للفصل الثاني على ألابواب وعند نزولنا إلى مدينة
رداع للمشاركة في العملية الامتحانية ،كنا في العادة نلتقي بالزمالء القادمين من العاصمة صنعاء في مدينة ذمار
ونتناول وجبة الفطور في أحد املطاعم ،وفي يوم  00يونيو  8002التقيت بالزمالء في مدينة ذمار وهم :د.مناف
الديلمي ،ود .خليل املخالفي وتناولنا وجبة إلافطار مع بعض وصعد كل منا إلى سيارته الخاصة صوب مدينة رداع
للمشاركة بالعملية الامتحانية ،كنت سبقتهما تقر ًيبا بعشر دقائق بينما انتظرا للدكتور عبده مدهش ويلحقوا بنا،
وفي الطريق قابلتنا سيارة شاص تقل مجموعة مسلحة ملثمين اعترضت طريقنا بشكل مفاجئ ثم عكست الخط
وعادت من حيث أتت وألطاف هللا وعنايته حالت دون وقوعنا في الاختطاف ،وعند وصولنا إلى الكلية في مدينة
رداع حاولنا التواصل باإلخوة الزمالء ونتفاجأ أن موبايالتهم جميعها مغلقة ،ليتضح لنا فيما بعد أن زمالءنا
مختطفون لدى تنظيم القاعدة واستمر اختطافهم فترة ليست بسيطة ،بيد أن اثنين منهم تم إطالق سراحهما،
بينما الثالث لم يحرر إال من محافظة حضرموت في عملية نوعية.
واستمر أداؤنا ملهامنا وواجباتنا نحو أبنائنا الطلبة رغم املخاطر التي تهدد حياتنا وحريتنا بكل أمانة واجتهاد،
ولدينا طلبة يستحقون أن نضحي من أجلهم فهم يعملون في املزارع والتجارة ويدرسون في الوقت ذاته ،لكن للتارخ
ً
ولألمانة لم نعهد جامعة البيضاء بهذا الزخم والبناء والتطوير إال بعد تعيين ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي رئيسا
لها الذي تحمل املسؤولية في ظروف صعبة ً
جدا؛ حيث قام باستغالل الطاقات وإلامكانات الشحيحة بشكل
أمثل ،وفعل دور الكوادر ألاكاديمية وإلادارية ،ونقب عنها ووجهها نحو البناء املؤسس ي الاستراتيجي ،وتحولت
ً
الجامعة في عهده إلى خلية نحل تعمل دون كلل أو ملل ،وأتذكر بعد تعيينه رئيسا للجامعة أنه اتصل بي وطلب مني
إعداد استراتيجية لكلية العلوم إلادارية -رداع والتحضير لورشة عمل لكليتي العلوم إلادارية البيضاء ورداع
وبالفعل تم تنفيذ الورشة برعايته وبحضور السلطة املحلية في عام 8002م وكانت مخرجات الورشة ذات قيمة
مضافة للكليتين وتم تطوير البرامج من خاللها بما يتوافق ومتطلبات الجودة والاعتماد ألاكاديمي ،كما مثلت
باكورة عمل ودليل إرشادي لبقية الكليات.
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ُ
في ألاخير أحيي إخواني وزماليي ألاكاديميين وإلاداريين في الجامعة وفي كل الجامعات اليمنية ،الذين استمروا
بأداء رسالتهم ألاكاديمية والعلمية وإلادارية وألاخالقية بكل كفاءة واقتدار وصبر وكفاح رغم انقطاع املرتبات،
ونأمل من الجميع التعاون مع ألاخ رئيس الجامعة ملا فيه مصلحة الجامعة بشكل خاص واملصلحة العامة بشكل
عام ،كما نأمل أن يستمر العطاء والتقدم لجامعتنا الفتية ،وأن تولي الجامعة املزيد من الاهتمام بالكادر البشري
كونه محور تقدم وتطور ألامم.
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أول من حصل على تكريم من موفدي اجلامعة

د .فاهم حييى أمحد جباش
رئيس قسم الفيزياء
جتربيت مع جامعة البيضاء
الحمد هلل؛ فها أنا اليوم أكتب بسعادة وفخر عن أيام ولحظات من عمري قضيتها في رحاب جامعة
البيضاء،بداية منذ أن كانت كلية تتبع جامعة ذمار؛ حيث تقدمت للمنافسة على درجة معيد فيزياء بكلية
التربية البيضاء عام  8002م ،يومها كانت الكلية تحت إدارة العميد الدكتور إسماعيل أبو عساف ،ذلك إلاداري
الناجح ،وألاكاديمي املميز ،والفيلسوف الرايع.
حصلت على الوظيفة بعد اجتياز الامتحانات واملقابلة مع الدكتور الفيزيايي صفاء الجنابي ،الذي اكتسبت
منه الكثير من املفاهيم العلمية في مجال الفيزياء ،كان ه
لدي زمالء رايعون توظفوا معي في نفس العام ،وهم د.
فيصل النهمي ،ود .شفيق القوس يً ،
والحقا الرايع الدكتور دمحم آلانس ي ،وغيرهم الكثير من الزمالء ألاعزاء ،في تلك
ألايام ذهبنا مع د إسماعيل أبوعساف إلى مخازن جامعة ذمار  ،وحصلنا على أدوات وأجهزة فيزيائية ملعامل
الكلية ،وقمنا بتفعيل جميع املعامل حينها ،خالل تلك الفترة واجهنا مع العميد توجهات إلغاء كلية التربية ً
نهائيا

ً
ً
جميعا بقيادة العميد أبوعساف؛ لتقديم
حافزا لنا
وتوزيع الطالب على كليات جامعة ذمار ورداع ،كان هذا

فكرة إنشاء جامعة البيضاء وقد تابعها أبوعساف بكل اجتهاد واخالص من خالل تقديمها ملكاتب حكومية
عديدة.
في العام  8002م حصلت على قرار إيفاد لدراسة املاجستير في الهند جامعة حيدرأباد املركزية ،وحصلت على
درجة املاجستير في عام 8002م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ،وتابعت إصدار قرار الاستمرارية لدراسة
الدكتوراة من جامعة ذمار ،و لم نتمكن حينها من اعتماد الرسوم الدراسية.
ً
رسميا عن جامعة ذمار ،وتواصلنا مع الدكتور سيالن
في عام 8000م كانت جامعة البيضاء قد انفصلت
العرامي رئيس الجامعة حينها ليصدر لي ولزميلي الدكتور فيصل النهمي قرارين لدراسة الدكتوراه كأول موفدين
باسم جامعة البيضاء.
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في ديسمبر 8002م حصلت على درجة الدكتوراه في تطبيقات الليزر واملوجات الضوء-صوتية ،بعد أن
قمت بنشر العديد من ألابحاث العلمية ألاصيلة في مجالت عاملية محكمة وذات معامل تأثير مرتفع ،كما
حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراة في مجال الليزر في املؤتمر الهندي لليزر 88-وذلك في شهر مارس
8002م.
وفي أبريل 8002م باشرت عملي في كلية التربية البيضاء ،وقدمت مشروع إنشاء قسم الفيزياء ،الذي تم
افتتاحه في سبتمبر 8002م ،في تلك الفترة قدمت مع د دمحم آلانس ي مشروع إصدار مجلة علمية باسم جامعة
البيضاء للدكتور سيالن العرامي ً
والحقا للدكتور شاكر ولم يحالفنا الحظ بإصدارها لسباب متعددة.
في العام 8002-8002م انتقلت للعمل ر ً
ئيسا لقسم الفيزياء في كلية التربية والعلوم في جامعة البيضاء؛ وذلك
بسبب توقف الطالب عن التسجيل بقسم الفيزياء في البيضاء وقد تزامن هذا ألامر مع رحيل زميلين في قسم
الفيزياء برداع.
في بداية 8002م تم تعيين الدكتور أحمد العرامي ر ً
ئيسا لجامعة البيضاء؛ ليبدأ كل ش يء في الجامعة بالتغير
نحو ألافضل ،وعلى نحو غير متوقع ،بداية من إصدار لوائح الجامعة ألاكاديمية واملالية وغيرها ،إلى اعتماد
مجلة جامعة البيضاء وإصدار الئحة خاصة بها ،وها نحن اليوم قد أصدرنا العدد السادس بنجاح وانتظام
ومهنية يشهد بها الجميع.
كان لي الشرف الكبير في تعييني مدير تحرير املجلة مع العديد من الزمالء املتميزين أمثال الدكتور دمحم
آلانس ي ،والدكتور دمحم النظاري ،والدكتور حميد الجبر ،والدكتور زايد املنزوع ،وغيرهم.
في أغسطس 8080م تم عقد املؤتمر العلمي ألاول لجامعة البيضاء عبر منصة زووم ونشرنا أبحاث املؤتمر في
ً
بحثا ،كان نجاح املؤتمر العلمي ألاول؛ نتيجة لتعاون
أربعة محاور بعدد خاص باملجلة تضمن أكثر من 10
ً
دليال آ ً
خرا على تميز قيادة الجامعة ممثلة بالدكتور أحمد
العديد من الزمالء في الجامعة ،وفي الهند ،وكان
العرامي في مجال البحث العلمي ،وها نحن اليوم على وشك الانتهاء من تجهيز أبحاث املؤتمر العلمي الثاني بإذن
هللا.
قد ال يسعني أن أذكر ما تم إنجازه في الجامعة في عهد الدكتور أحمد العرامي ،منها املوافقة على مشروع
الكتاب الجامعي ،ومشروع إنشاء مركز دراسات وأبحاث تابع للجامعة ،واملوافقة على إنشاء وإصدار مجلة
ثقافية خاصة بالجامعة ،واملوافقة على تحويل مجلة جامعة البيضاء إلى إصدارين علمية وإنسانية ابتداء من
أبريل 8088م ،وتقديم مشروع إنشاء مصنع الحديد إلى الجهات الرسمية؛ لدعمه وإنشاء املعهد املستمر،
والتخطيط الفتتاح كلية طب وكلية زراعة و...و...و غيرها.
ً
ختاما أجمل ما يميز العمل ألاكاديمي وإلاداري الناجح التوافق وإلاخالص ،والعمل كفريق واحد متجانس،
وهذا ما نلمسه ،ونأمل دعمه أكثر بين جميع منتسبي الجامعة.
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أول من حصل على براءة االخرتاع

د /عبداحلافظ عبداهلل حسان العامري
METHOD OF IDENTIFYING DATE PALM GENDER USING SCAR PRIMERS
طرةقة لتحديد جنس نخيل التمر باستخدام بادئات متخصصة
اسم املخترع :عبد الحافظ عبدهللا حسان العامري وآخرون.
 الجهة املانحة للبراءة :مكتب براءة الاختراع ألامريكي التابع لوزارة التجارة ألامريكية. رقم براءة الاختراع.US 2016/0273038 A1 : تارةخ صدور براءة الاختراع8001 /2 /88 :م الجهة املانحة للبراءة :مكتب براءة الاختراع السعودي التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. رقم براءة الاختراع5544 : تارةخ صدور براءة الاختراع8002 /00 /00 :م ملخص لفكرة براءة الاختراع :يتعلق الاختراع الحالي باكتشاف طريقة لتعيين جنس نخيل التمر باستخدامتسلسالت معينة على شريط الـ  DNAتكون مميزة لحد الجنسين دون آلاخر .فكما هو معروف أن نخيل التمر يعد
ً
ً
ً
وغذائيا ً
مهما ،وتتميز أشجاره بأنها وحيدة الجنس ،بمعنى أن هناك نباتات مذكرة ونباتات
اقتصاديا
محصوال
مؤنثة ،وهنا يصعب على املزارعين تحديد جنس النبات إال بعد وصوله إلى مرحلة تكوين الثمار التي قد تستغرق ما
بين ثمان إلى عشر سنوات بحسب صنف النبات ،املزارعون يحتاجون إلى ألاشجار املؤنثة التي تنتج الثمار في حين
أنهم ال يحتاجون إال إلى عدد قليل ً
جدا من ألاشجار املذكرة إلنتاج حبوب اللقاح.
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ً
 أثناء زراعة نباتات النخيل نصفها ًً
تقريبا يكون
مذكرا والنصف آلاخر مؤنثا ،وهذا يتطلب من املزارع الاعتناء بها
ً
جميعا حتى تصل إلى مرحلة إلاثمار ،ليكتشف حينها ألاشجار املذكرة ،فيتخلص منها ويبقي على ألاشجار املؤنثة؛
ً
ً
اقتصاديا ،من حيث استخدام املبيدات والري وفيه تضييع للجهد والوقت
لغرض إنتاج الثمار ،وهذا يشكل عبئا
لدى املزارع.
 من خالل اختراعنا هذا تمكنا من الحصول على بادئات معينة سميت باسم الباحث ( ALAMERI-Fو (ALAMERI-Rلها القدرة على تحديد تسلسالت معينة في شريط الـ  DNAللذكور وال تعطي نتيجة مع إلاناث لعدم
احتوائها على هذه التسلسالت ،ومن خالل هذا البادئات أصبح باستطاعتنا تحديد جنس نبات النخيل من خالل
ألاشهر ألاولى لإلنبات وتوفير الجهد واملال والوقت على املزارعين.
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أول من حصل على جائزة من منسوبي اجلامعة

أ .علوي أمحد امللجمي
فائز بجائزة كتارا للرواية العربية في موسمها السادس 8080م
فزت بجائزة كتارا للرواية العربية في موسمها السادس للعام 8080م ،في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث
والنقد الروايي ،وهي الجائزة الثانية لليمن في هذا املجال ،والرابعة في كل فروع الجائزة ،فقد توج اليمن في العام
املنصرم ( 8002في الدورة الخامسة لكتارا) بفوز الروايي البروفيسور حبيب عبد الرب سروري (املقيم في
فرنسا) بجائزة الروايات العربية املنشورة عن روايته "وحي".
وجائزة كتارا من الجوائز املرموقة واملتميزة في مجال الرواية العربية ودراستها ونقدها ،وسعادتي كبيرة بفوزي
ً
ُ
وضعتها ضمن خططي،
بإحدى جوائزها .فمنذ سماعي بجائزة كتارا وأنا أتوق إلى اللحظة التي أتوج بها .وفعال
ُ ً
حتى جاءت اللحظة التي ُ
أنجزت عمال في مجال النقد الروايي يستحق املشاركة ،ويستحق كتارا،
أيت فيها أنني
ر
ُ
فدفعت به إلى لجنة الجائزة ،ليأتي نبأ استحقاقي لها ،وأسعدني فوز دراستي النقدية ً
كثيرا ،وأنا فخور بعملي
وفخور بكتارا.

ُ
أنهيت الاتصال ،فللفوز سكرة ونشوة ال تقاومها
عند إبالغي بفوزي بالجائزة غمرتني السعادة ،ال أدري كيف
تعب الليالي لم يذهب سدى .وقد ُ
ُ
كثيرا ،وقلت في نفس يُ :
فرحت ً
كنت أتوقع الفوز بنسبة كبيرة لنني
املشاعر.
قدمت د اسة ُ
ُ
تعبت عليها ،وهي جديدة في منطلقاتها ،وأهدافها ،وخلفيتها النظرية ،وآلياتها التطبيقية ،ومع ذلك
ر
كنت أعلم أن املنافسة صعبة في جائزة عربية كبيرة يطمح كل ناقد عربي أن ُيتوج بها.

وعنوان دراستي الفائزة "البناء الثقافي للعالم الروايي :سيميائيات العالم املمكن في رواية أرض املؤامرات
ُ
عالجت نظرية العالم املمكن
السعيدة لوجدي ألاهدل" ،وتتكون الدراسة من تمهيد وثالثة فصول ،في التمهيد
ً
وخصوصا في مشروع "أمبرتو إيكو" السيميايي ،في حين تضمن الفصل ألاول
كما هي في السيميائيات الحديثة،
"في مبحثه ألاول" مقاربة لعالم الحكاية املمكن في الروايةً ،
بدءا باملالمح العامة كالقضايا الكبرى ،وقضية املمكن
في املمكن أو العالم الافتراض ي في عالم الحكاية ،وقضية البناء والتسمية.
ُ
وتناول املبحث الثاني الكيفية التي َعي ْ
نت بها الرواية "أرض املؤامرات السعيدة لليمني وجدي ألاهدل الصادرة
ً
َ
ألاشياء وألافر َاد داخل العالم الروايي ،موزعة على ثالث بنى :بنية ألاشياء ،وبنية ألافراد ،وبنية املكان.
حديثا"،
أما "املبحث الثالث" فيحدد العالقة بين عالم الحكاية املمكن والعالم املرجعي.
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ُ
ُ
تناولت في املبحث ألاول
وقسمت الفصل الثاني "العوالم املمكنة لشخصيات الرواية" إلى ثالثة مباحث،
الخاصيات الضرو ية والعرضية لعوالم الشخصيات ،وأجر ُ
يت في املبحث الثاني مقارنات بلوغية بين عوالم
ر
ُ
الشخصيات املمكنة وعالم الحكاية ،وفي املبحث الثالث تناولت عوالم الشخصيات املمكنة من الدرجة الثانية.
ُ
تناولت املبحث ألاول توقعات القارئ،
وجاء الفصل الثالث "العوالم املمكنة للقارئ" في مدخل ومبحثين،

ومقارنات بلوغية بين عوالم القارئ املمكنة من جهة ،وعالم الحكاية وعالم الشخصيات من جهة أخرى.
ً
ً
وخص ُ
مختلفا في تأثيثه عن فصول الرواية ألاخرى ،وبوصفه
صت املبحث الثاني لفصل النهاية بوصفه فصال
ً
 ًأيضا -مثاال لتعدد عوالم القارئ املمكنة.
يمنيا ً
حاليا بسبب الحرب والعزلة ،لم أشعر بكوني ً
وفي ظل حالة اليأس والجمود التي يعيشها اليمن ً
يوما كما
ُ
شعرت عشية إعالن فوزي بجائزة كتارا ،فقد أسعدني ً
كثيرا تفاعل اليمنيين في الداخل والخارج ،وخاصة
الوسط الثقافي وألاكاديمي فقد غمروني بمباركاتهم وسعادتهم بالفوز.
أنا فخور بهذه الجائزة ،وفخور بانتمايي إلى جامعتنا الفتية (جامعة البيضاء) ،والتي أهديها هذا الفوز ،ر ً
اجيا
أن يكون خطوة في طريق نهضتها.
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مشاركات املؤسسني والشخصيات االجتماعية
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أ.د  .عبداهلل حممد الشامي
مسؤول دائرة التعليم اجلامعي باملكتب التنفيذي ألنصار اهلل
الحمدهلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا دمحم وآله ورض ي هللا عن أصحابه املنتجبين.
وبعد...

تأتي ذكرى تأسيس جامعة البيضاء -التي أتشرف بأنني كنت أحد أعضائها -ليمثل ً
إنجازا ً
علميا وعالمة فارقة في

تاريخ املحافظة ،ويعد قيمة علمية على مستوى الوطن؛ حيث استطاعت الجامعة شق طريقها في افتتاح برامج
وتخصصات جديدة ،رغم انعدام املوارد املالية ،و ظروف الحصار والعدوان ،التي هدفت إلى إيقاف العملية
التعليمية في كافة الجامعات اليمنية.
و في هذه املناسبة البد من إلاشارة إلى صاحب الفضل بعد هللا عز وجل في تأسيس الجامعة وهو الفريق الركن
يحيى دمحم الشامي-رحمة هللا تغشاه -الذي بذل ً
ً
استثنائيا من خالل تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي
جهدا
واجهت قيام الجامعة ،وكان في مقدمتها توفير املباني املطلوبة في مدينة البيضاء ورداع.
وفي الختام أتقدم بالتبريكات إلى قيادة الجامعة والكادر ألاكاديمي وإلاداري والطالب بمناسبة هذه الذكرى،
سأئلين املولى عز وجل أن يبارك كل الجهود املخلصة التي تصب في طريق رفع الجامعة لتصبح ر ً
ً
أساسيا لبناء
افدا
الوطن ورفعته وانتصاره.
وهللا ولي الهداية والتوفيق،،،
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أ .عبداهلل علي إدريس
نائب وزير الثروة السمكية
لقد سعدنا وتشرفنا بدعوة رئاسة جامعة البيضاء للمشاركة في يوم العلم وهي إحدى الفعاليات التي
تحييها الجامعة ضمن ما تحييه من مؤتمرات وبرامج وأنشطة ، ...وقد تنامت وتزايدت ونهضت بالجامعة
وأعادت لها الحياة ومنحتها الصدارة الفاعلة في الفترة ألاخيرة خاصة منذ تولي ألاخ الدكتور أحمدالعرامي
قيادة الجامعة رغم الصعاب الكبيرة واملشاكل الكثيرة التي تسبب بها العدوان والحصار الظالم. ...
أهم املحطات
مثل إنشاء جامعة البيضاء حلما ألبناء البيضاء ،فقد كافح أبناء البيضاء بمختلف أطيافهم لتحقيقه،
بداية بانشاء كلية التربية برداع مطلع التسعينيات وإفراغ مدرسة جمعان مقرا لها حتى تم استكمال وتحوةل
مبنى معهد املعلمين لكلية التربية ،ومن ثم فتح كلية التربية بالبيضاء ،ثم فتح كلية التربية الرةاضية ،ثم فتح
كلية العلوم لادارةة،كل هذا بمتابعة حثيثة وجهود كبيرة من جميع أبناء املنطقة شباب و مسئولين و مشايخ
وأعضاء مجلس النواب والشورى...إلخ ،حتى تم إصدار قرار إنشائها وفتح أبوابها في العام.8002
ورغم ماتتعرض له الجامعة من عثرات ومعوقات ومنعطفات خطيرة وتآمرات كبيرة من أذيال العدوان
كادت تودي بهذا الصرح العلمي الكبير وألاهم وألاعظم في املحافظة؛ لكنها صمدت أمام كل هذه ألامور
بفضل هللا واهتمام ورعاية القيادة الثورةة والسياسية وجهاد ونضال رئاسةو كادر الجامعة من الشرفاء
الصادقين ،واستطاعت الصمود وأداء رسالتها النبيلة
ونحن إذ نشكر ونثمن ونقدر هذه الجهود وألاعمال نأمل الاستمرار لتحقيق كل مانطمح إليه . ...
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أ .مطهر حممد املاوري
وكيل احملافظة لشؤون التنمية
الحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحابته .
بادئ ذي بدء أود التنوةة إلى أنني ال أهتم بتوثيق عملي وتدوةنه ألني أعتبره واجبي وليس فضال؛ لذلك
ُ
عندما طلب مني كتابة مقال في كتاب يوم العلم الذي ينعقد في  12يونيو 8081م تحت شعار (جامعة
البيضاء الواقع والطموح) عادت بي الذاكرة إلى فترة متابعة واستالم مبنى الجامعة في رداع مع املرحوم
الدكتور جابر السنباني رحمة هللا تغشاه وأسكنه فسيح جناته .
وبعد هذه الفترة التي تزةد عن ربع قرن منذ تأسيس كلية التربية رداع نأمل أن تعمل الجامعة على افتتاح
كليات نوعية طبية وهندسية ومعلوماتيه وزراعية؛ لتحقق الجامعة النقلة النوعية في تنمية املحافظة،
ونؤكد بأننا سنكون خير سند لقيادة الجامعة والداعمين لها في تنفيذ برامجها وخططها .

هلل الحمد والشكر بعد أن كانت جامعة البيضاء حلم أبناء املحافظة أصبحت واقعا ملموسا ُيطمح ألن

تكون رافعة بناء وتنمية للمحافظة.
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أ .حممد جار اهلل سكران
رئيس جلنة األهالي
عضو جملس اجلامعة
دمحم جارهللا صالح سكران ومعاصرته لجامعة البيضاء منذ بدايتها إلى اليوم
تمتد عالقة أ .دمحم جار هللا بالجامعة منذ كانت تابعة لجامعة صنعاء  ،25_22ثم لجامعة ذمار  ، 22_21وقد كانت
له مشاركته الفعالة؛ كونه أول من سعى لفتحها يوم أغلقت ،عندما صمت الجميع و له دوره في الوقوف إلى جانبها حتى
يومنا.
تخرج دمحم جارهللا صالح سكران من معاهد املعلمين ،ثم جاء قرار توظيفه من أمانة العاصمة صنعاء ،وعاد ليخدم
في محافظته البيضاء ،وعندما تم افتتاح كلية التربية رداع  -وكانت تابعة لجامعة صنعاء في مدرسة جمعان في العام
 25_22كان أول من التحق بها ،وفي العام الجامعي  22_21أصبحت كلية التربية رداع تابعة لجامعة ذمار.
حدثت له ظروف قاهرة منعته من أن يصبح ً
معيدا في كلية التربية بمدينته رداع 22_22؛ لكن حبه للجامعة جعله من
أوائل الذين سعوا وتحركوا وحركوا ملف فتح جامعة البيضاء بعد إغالقها واملطالبة بفتح تخصصات جديدة وذلك
عندما صمت الجميع ولم يتحرك أحد ..فقد شعر باإلحباط الذي يعيشه طالبنا وطالباتنا امللتحقين بجامعة البيضاء.
في العام الجامعي  22_22تم تخرج أول دفعة و كان دمحم جارهللا سكران يأمل أن يصبح ً
معيدا في كلية التربية والعلوم
ً
رداع ،ولكن ظروفا قاهرة منعته من حضور الترم الثاني في السنة الرابعة فكانت عقدة وألم تجرعه مرتين ألاولى في
حينها.
إغالق جامعة البيضاء والسعي لفتحها
كانت الواقعة الثانية التي آملته حادثة إغالق الجامعة بسبب الصراعات مع رئيس الجامعة السابق د شاكر الزريقي .
ً
جاهدا بسبب ما يتمتع به من عالقات جيدة مع جميع ألاطراف،
فسعى أ دمحم جارهللا صالح سكران
فقام باآلتي :
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ً
أوال  :تواصل مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الطالب؛ ملعرفة
ألاسباب والسعي لحلها أو دعوة املجتمع والسلطة؛ للتحرك وعدم التفرج على ضياع الصرح العلمي الشامخ و في ضياع
ً
خصوصا أبناء وساكني محافظة البيضاء.
مستقبل طالبنا وطالباتنا
أما من هم من خارج محافظه البيضاء فإن ألامر ال يفرق معهم سواء بقاؤهم في جامعة البيضاء أو نقلهم إلى جامعات
أخرى.ولهذا فإن الخاسر ألاكبر من
وراء إغالق الجامعة هي املنطقة وأبناؤها ..
ً
ثانيا  :حرر ثالث مذكرات باسم رئيس لجنة ألاهالي بمديريات رداع أ .دمحم جارهللا صالح سكران
 املذكرة ألاولى إلى وزارة التعليم العاليأ .حسين حازب وزير التعليم العالي
 املذكرة الثانية إلى السلطة املحلية بمحافظةالبيضاء العميد علي دمحم املنصوري محافظ
املحافظة.
 املذكرة الثالثة إلى مشرف املحافظة الشيخحمود دمحم شثان .
وهنا البد من إلاشارة إلى آلاتي :
أن تلك املذكرات التي كانت من رئيس لجنة ألاهالي هي
بداية تحرك ملف فتح جامعة
حيث قام أ .دمحم جارهللا صالح سكران بنقل مذكرة ألاخ
املحافظ املرحوم علي املنصوري إلى وزارة التعليم العالي
بخصوص املوضوع ذاته وتحركت جميع الجهات بعد أن كان أ دمحم جارهللا هو أول السباقين في تحريك ملف فتح
الجامعة ،ومع تحرك العبد الفقير إلى هللا تحرك بعض املخلصين من داخل الجامعة ومن خارجها بعد صمت كبير وكان
الهم ألاكبر هو عودة الدراسة وفتح جامعه البيضاء سواء برئيس الجامعة السابق الذي كان هو املتسبب الرئيس
باإلغالق أو برئيس جديد وكان من الصعب حينها تعيين رئيس جديد.
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تلك ألايام أذكرها وأنا أشارك طالبنا وطالباتنا الخوف وإلاحباط....
وبعد نزول نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .على يحيى شرف الدين إلى رداع واجتماعه مع مشرفي أنصار هللا
واجتماعه مع ألاخ املحافظ علي املنصوري في منزل أ .دمحم جارهللا صالح سكران تم الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم
العالي والبحث العلمي د .على يحيى شرف الدين ووكالء الوزارة والشيخ املرحوم محافظ محافظة البيضاء العميد علي
املنصوري ،كان لألستاذ دمحم جارهللا صالح سكران مشاركة مع ألاخ النائب ومع ألاخ املحافظ سواء في الاجتماع الذي تم
في كلية التربية والعلوم برداع أو في الاجتماع الحافل فيما بعد ،وقد طرح أ .دمحم جارهللا صالح سكران بعض املالحظات
في ورقة مكتوبة توزعت على الحاضرين إضافة إلى املناقشة الشفوية ،وقد تضمنت الورقة الكثير من املالحظات ،منها :
ً
أوال /عدم وجود نواب للرئيس مما يؤدي إلى تعطل الدراسة ،وتأخر حل مشكالت الجامعة ومشكالت
الطالب وأعضاء هيئة التدريس عند إهمال رئيس الجامعة أو غيابه أو تعنته ،مما يؤكد على ضرورة وجود نواب.
مالحظة  :ولم يكن لنا أي إشارة إلى ترشيح أي اسم وقد كان ترشيح النائبين من قبل أنصار هللا فيما بعد عند بدء
الدراسة
ً
ثانيا /إشراك املجتمع مع السلطة املحلية حيث كانت جامعة البيضاء قد غفلت عن دورهم؛ فقد أغلقت الجامعة ولم
يعلم بها الكثير سواء املجتمع أو السلطة املحلية.
مالحظة :
كان لزاما منا املطالبة بإشراك املجتمع والسلطة املحلية؛ ليكونوا ً
عونا للجامعة في إزالة الصعوبات والوقوف بجانبها
ودعمها للنهوض وتطويرها من خالل إدخال تخصصات جديدة.
ً
ثالثا /كان لألستاذ دمحم جارهللا صالح سكران دور مع ألاخ محافظ املحافظة بترشيح الرئيس الجديد للجامعة والرفع إلى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلصدار القرار ،بالرغم أنه ال يعرف املرشح لرئاسة الجامعة؛ وإنما من خالل تزكية
إلاخوة املخلصين الذين وقفوا معه أثناء تحركه ،حيث أشادوا به ً
كثيرا..
ً
وفعال عندما تولى رئاسة الجامعة فاقت أعماله وهمته الوصف ،وعادت الجامعة ،وفتحت من جديد وبطموحات كبيرة
من رئيسها الجديد أ .د /أحمد العرامي الذي بدأ يبني الجامعة من البداية ،عبر إصدار اللوائح والبرامج على أسس
علمية ترتكز عليها؛ فقد كانت ً
سابقا تعتمد على ما تنتهجه الجامعات ألاخرى.

~ ~ 191

61

0206

عضو مجلس جامعة البيضاء
أ .دمحم جارهللا صالح سكران:
لم تكن املطالبة بإشراك املجتمع مع السلطة املحلية مع الجامعة وليد اللحظة؛ بل كان ضرورة ملا كان يراه ألاخ املرحوم
محافظ املحافظة من الجهود التي يبذلها العبد الفقير إلى ربه
أ .دمحم جارهللا صالح سكران وما يسمعه من ألاذية واملعاناة التي يالقيها من الكثير سواء من داخل الجامعة أو من
ً
خارجها ،فقد قام رحمه هللا بترشيح أ .دمحم جارهللا صالح سكران بصفته ممثل لجنة ألاهالي ليكون
عضوا بمجلس جامعة
البيضاء وممثل الشخصيات الاجتماعية ملعاصرته للجامعة
منذ أن كانت تابعة لجامعة صنعاء _22م 25
ثم لجامعة ذمار  22_21م وليس بخاف مشاركته كأول
من سعى لفتحها يوم أغلقت عندما صمت الجميع ودوره
في الوقوف إلى جانبها حتى يومنا.
عضو مجلس جامعة البيضاء
تواصل دمحم جار هللا سكران مع رؤوساء جامعة البيضاء
تواصلي مع الرئيس ألاول أ .د سيالن العرامي
(بصفتي أحد أبناء رداع)
بدأت التواصل برؤساء الجامعة مع الرئيس ألاول أ .د سيالن العرامي (بصفتي أحد أبناء رداع) وشاركت في شبكة مياه
بالستيك لتوصيل املياه من أحد آلابار املجاورة لكلية التربية والعلوم برداع ،والتي استمرت لفترة ثم انتهت.
تواصلي مع الرئيس الثاني د .حمود العزاني
(بصفتي أحد أبناء رداع)
تواصلت مع الرئيس الثاني للجامعة د .حمود العزاني ،وكان تواصلي معه فقط بصفتي
أحد أبناء رداع.
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التواصل ألاول  :كان بخصوص السماح لتنفيذ خزان وشبكة مياه خارج سور كلية التربية رداع تتبع مؤسسة املياه برداع
ولكي تكون ً
ً
إضافيا للمؤسسة تستفيد منه القرى املجاورة وقد وافق على ذلك وتنفذ الخزان والشبكة إال أنه لم
فرعا
يتم تشغيله وال إكماله.
التواصل الثاني  :عندما أغلقت جامعة البيضاء وكان املتسبب ألاول رئيس الجامعة بسبب مشاكل حاولنا جاهدين أن
نظرا لوصول املرحلة إلى أسوأ ألاحوال وكان جل سعينا ً
نضع الحلول ولكن دون جدوى ً
نابعا من آلاتي :
ً
أوال :حرصنا على بقاء الصرح العلمي الشامخ (جامعه البيضاء) ،لن استمرار إغالق الجامعة سوف يساعد في تنفيذ
املخطط في نقل طالبها إلى جامعات مجاورة ونقل أعضاء هيئة التدريس إلى جامعة ذمار وبذلك يصبح من الصعب
التحرك إلعادة فتحها.
ً
ثانيا :من أجل أن ال يضيع مستقبل طالبنا وطالباتنا لذلك دعونا رئيس الجامعة د .شاكر الزريقي إلى أن يوجه
ً
ألاكاديميين بتصحيح اختبارات طالبنا وطالباتنا حيث جاء العام الجامعي الجديد وكل الجامعات بدأت ً
جديدا،
عاما
عدا جامعة البيضاء التي لم تصحح اختبارات العام املاض ي والش يء الغريب انقسام ألاكاديميين إلى ثالثة اقسام
قسم كان يقف إلى جانب رئيس الجامعة حينها د .شاكر الزريقي .
ً
ً
ومطالبا بتغيير رئيس الجامعة
معارضا
قسم آخر كان
قسم ثالث صامت.
الغريب أن الثالثة ألاقسام اتحدوا ولم يصححوا دفاتر الطالب ،فقد تعجبت من الكادر ألاكاديمي ومعظمهم من
ساكني رداع من املعارضين للدكتور شاكر كيف استجابوا لدعوته في عدم تصحيح الاختبارات وطالبناه أن يحل
مشاكل للطالب لها سنوات ،وطالبناه أن يحل مشاكل لألكاديميين وهنا البد من الشهادة هلل أنه استجاب للعودة
وإصالح بعض ألامور ،ولكن أصبح في الوقت الضايع .
مناشدة هامة :
من خالل تجربتي مع العمل في مختلف شؤون الجامعة ،فإني أناشد الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ً
جميعا مع تطلعات جامعة البيضاء ،خاصة أن محافظة
والسلطة املحلية بمحافظه البيضاء ،وكذلك املجتمع أن نقف
البيضاء محرومة وبحاجة ماسة إلى الخدمات ألاساسية واملشاريع التنموية التي يفتقر إليها أبناء مجتمعي في محافظة
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البيضاء .وأهم مشروع هو الوقوف مع هذا الصرح العلمي الشامخ (جامعة البيضاء) والنهوض به ،خاصة ونحن نحتفل
بهذا اليوم الكبير الذي هو يوم العلم ،اليوم الذي تأسست فيه الجامعة في  01يونيو 8002م .
من املعروف أن نجاح أي عمل عام تنموي وتعليمي وخدمي يقوم على تكامل الجهود وتنسيقها بين املكاتب الرسمية
وهيئات العمل املجتمعي ،ونحن في لجنة ألاهالي نعمل على رفع وتيرة العمل التنموي في كافة املجاالت في املحافظة
وننسق مع قيادة السلطة املحلية واملديريات واملكاتب التنفيذية والهيئات واملنظمات املانحة ،ونعد جامعة البيضاء
بوابة التنوير والتعليم والتنمية والتوعية لذلك وقفنا بكل وضوح عندما تعرضت ملؤامرة إلاغالق ونقل كادرها وطالبها
إلى محافظات أخرى في وقت سكت الكثير وتعرضنا بسبب موقفنا للمضايقات لكن لم ولن نأبه لن عملنا خالص لوجه
هللا.
لهذا نطالب قيادة الجامعة بضرورة إلاسراع باستكمال دراسة إنشاء كلية الطب وبقية الكليات واستكمال بقية برامج
املاجستير واستقطاب أبناء املحافظة وتأهيلهم في استخدام الحاسوب واللغة إلانجليزية.
كما نطالب السلطة املحلية والوزارات املعنية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية باالستجابة ملطالب جامعة البيضاء
وأهمها رفع الاعتداء على أرضية الجامعة في البيضاء ورفع موازنة الجامعة ،وتعزيزها باإليجارات وتمويل املختبرات
واملعامل والطاقة الشمسية واملبنى الاستثماري وترميم املباني القائمة وتسليم الجامعة املباني التي تطالب بها والتسريع
في إجراءات افتتاح كلية الطب واستكمال إجراءات الوظائف املعتمدة في موازنة الجامعة للعام 8002م وتثبيت
املتطوعين واملتعاقدين واستكمال إجراءات التسوية ملن أنهوا إيفادهم.
.وهللا املوفق....................
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أ .علي أمحد قاسم املالحي
أول أمني كلية يف جامعة البيضاء  -كلية الرتبية والعلوم رداع
الحمد هلل رب العاملين ،الحمد هلل الذي علم بالقلم وأرشدنا إلى علم مالم نعلم ،وجعلنا خير أمة أخرجت
للناس ،والصالة والسالم على من أنزل عليه قوله تعالى ((اقرأ باسم ربك الذي خلق)) إمام املتقين وقائد
املجاهدين من وصفه ربه بقوله ((وإنك لعلي خلق عظيم )) ،وعلى آله ألاطهار وصحابته ألاخيار وعلى من سار
على نهجهم وسلك طريقهم.
أما بعد...
إن جامعة البيضاء لصرح عظيم وعمل إنمايي جسيم ستنير مستقبل ألاجيال بعد ألاجيال ،وهي رافد من
روافد التنوير في اليمن؛ فهي من يوم تأسيسها في عام 22/22م وهي تؤدي دورها التنوير والتنموي،
وال شك وال ريب أن أي عمل جليل كإنشأ جامعة البد أن ترافقه الصعوبات واملعوقات ،ومن أهمها :
 .0عدم وجود املبني في ذلك الوقت؛ مما اضطرنا الستعارة مباني أخرى حتي نسير الدراسة.
 .8عدم وجود الكادر التعليمي من املتخصصين.
ومع ذلك ألهمنا هللا الصبر وإلاصرار والعزيمة ،وقد أكرمنا بأناس خيرين ساعدونا بجهود مبذولة ،حتى
حققنا ماكنا نرجو ونأمل؛ فلهم منا الشكر ومن هللا الثواب نأمل من الطالب الحرص على أثاثها وممتلكاتها حتى
تظل مصدر إشعاع ينير مستقبل ألاجيال القادمة.
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مشاركات األساتذة العرب
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أ.د .أمحد بابكر
الحمدهلل والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين..
أما بعد :
أكتب لكم سيرة عملي بالجامعات اليمنية فقد بدأت التدريس بكلية التربية والعلوم برداع وكانت وقتها تتبع
لجامعة ذمار كان ذلك عام(22-21م)وكان رئيس الجامعة أ .د/عبدهللا املجاهد.
وكنت أدرس جميع فروع اللغة العربية وخاصة النحو والصرف مجال تخصص ي وكنت عضو كنترول.
وعندما افتتحت جامعة البيضاء عام 8000م كنت أحد مؤسسيها حيث كنت رئيس الكنترول ورئيس قسم
اللغة العربية ،وكان العميد أ .د/جابر السنباني ،وكان وقتها رئيس الجامعة أ .د/سيالن العرامي ،وكانت معظم
أقسام الجامعة برداع.
هذه ألاقسام هي :اللغة العربية والدراسات إلاسالمية واللغة إلانجليزية والرياضيات والكيمياء والرياضة ..وبعد
ذلك افتتح قسم الفيزياء وكلية العلوم إلادارية..
وعندما افتتحت أقسام في جامعة البيضاء بمدينة البيضاء كنت أنا والدكتور "قورو" هندي الجنسية وألاستاذ
'علي مظلوم"عراقي الجنسية في قسم اللغة إلانجليزية من مؤسس ي هذه ألاقسام بجامعة البيضاء.
ومن رؤساء الجامعة الذين عملت معهم:
 .0أ.د.سيالن أحمد العرامي.
 .8أ.د.حمود دمحم العزاني
 .2أ.د.شاكر عبدالرحمن الزريقي.
ومن العمداء الذين عملت معهم :
 .0أ.د.جابر السنباني.
 .8أ.د.جاسم الديلمي (عراقي الجنسية).
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 .2أ.د.حسن عبد الحميد هاشم (مصري الجنسية).
 .2أ.د.مأمون عبدالرزاق فرج هللا السيد رحمة هللا (مصري الجنسية).
 .5أ.د.عامر رشيد حسن (عراقي الجنسية).
 .1أ.م.د.دمحم مسعد معجب.
وكما ذكرت سابقا كنت رئيس الكنترول من عام(8002م8002-م).
وكنت رئيس قسم اللغة العربية من عام(0222م8002-م).
وأحيانا كنت أترأس قسم اللغة إلانجليزية.
كما أشرفت على العديد من بحوث التخرج ومناقشتها وأشرفت على الطالب خالل التربية العملية في املدارس
وناقشت بعض الرسائل العلمية في عدد من الجامعات اليمنية.
وحضرت سمنارات واشتركت في عمل سمنارات لبعض أعضاء هيئة التدريس ،منهم:
د .حفظ هللا ناصر عبدهللا
د .دمحم مسعد معجب
د .أحمد عمر مكرش
د .دمحم حسين النظاري
د.جمال أحمد هاجر
وعملت في لجنة املعاينات التي بموجبها يتم تعيين الدكاترة الجدد.
وكنت أقوم بتشغيل آلة السحب والتصوير التي لم يكن أحد يعرف تشغيلها وصيانة بعض أعطالها الخفيفة.
ومن ألاشياء الجميلة التي ال ُتنس ى التكريم في كل عام ملجهوداتي والاحترام والتقدير الكبير من أعضاء هيئة
التدريس والطالب والشعب اليمني املضياف واملدارس التي كنت أتابع فيها تدريب الخريج.
مع أطيب التحايا...
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د .إمساعيل سلمان أبو عساف
كلية الرتبية البيضاء حجر األساس جلامعة البيضاء
يقف املرء ليتذكر بكل اعتزاز أفعال سنوات خلت وجوهرها إشادة الصرح ألاكاديمي "جامعة البيضاء" ،مدينة
ً
البيضاء املتواضعة والجاثمة على مرتفع من ألارض شبه صخرية تحتضن ريفا مترامي ألاطراف ،وتحيطها مجموعة
من املحافظات ألاخرى تشاركها شروط الحياة نفسها والبشر نفسهم وعاداتهم وتقاليدهم بتفاوت بسيط ،املدينة
واملحافظة عاشت أواخر القرن املاض ي توق شديد للتعلم والارتقاء ،ولم تكتف بنصيبها "كلية التربية" بل حلم
الجميع بجامعة تقدم كل الخدمات العلمية وألاكاديمية لجماهير البيضاء التواقة للتحصيل.
ً
في صيف عام 8008 – 8000م كنت متعاقدا مع جامعة ذمار ،وعند عودتي من إلاجازة الاعتيادية استدعاني
رئيس الجامعة آنذاك د .عبد هللا املجاهد في منتصف الشهر التاسع وقال :كما تعلم هناك بالبعيد النسبي كلية
تربية تتبع الجامعة مقرها مدينة البيضاء ،وهي تعاني من إشكاالت عديدة "مالية وإدارية وعلمية" ،ولقد عقد
إلاجماع عليك بااللتحاق بالكلية ً
عميدا لها ،واملهمة تكمن بعملية إصالح ما أمكن بالسرعة املمكنة ،فقد أرسلت
لنا وزارة التعليم العالي معلومات أولية بإغالق الكلية ما لم تحل مجموعة املشكالت التي تعاني منها ،وقد طلبت
من الوزير إعطاءنا مهلة سنة ومحاولة تجاوز كل ما باهتمام الوزارة.
لم أتردد وأجبت حاضر لداء املهمة كواجبي تجاه بلدي الثاني اليمن ،ولكن من فضلك أريد مهلة شهر أحاول
الاطالع ودراسة املشكالت عن كثب وأعود بتقرير يتضمن إلامكانية من عدمها ،وكان ذلك وذهبت وحاولت الاطالع
على كل ما تعيشه الكلية وإلامكانات املتوفرة وضمنت التقرير مجموعة من املقترحات وفي مقدمتها الصالحيات
التي تسمح لي بالتصرف ً
سيرا نحو الحل املرض ي ،وفي نهاية الشهر دعت الجامعة العمداء من رداع والبيضاء
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للمشاركة باحتفال سيقام بالجامعة وبمشاركة وزير التعليم العالي الدكتور يحيى الشعيبي أساسه أستاذ قسم
ً
الكيمياء في جامعة صنعاء ،وبعد الوزير أصبح محافظا في عدن.
بعد الاحتفال جرى اجتماع ثالثي ضم سيادة الوزير وسيادة رئيس الجامعة وأنا ،اطلعا على جوهر التقرير
باختصار تم عرضه من قبلي وطلبت الصالحيات ،أذكر رد الوزير "لك ما تشاء ولكن ضمن اللوائح النافذة"،
وكان جوابي الشكر على الثقة ،وأعتقد لديكم لوائح محترمة وتحتاج للتطبيق الصحيح فقط ،هكذا كانت البداية
السعيدة وكان فرحي مترافق مع خوفي من ثقل املهمة والفشل ال ينفصمان ،وسافرت ملدينة البيضاء ً
مكلفا بعمادة
ً
مدعوما من القيادة بتطبيق اللوائح وموعو ًدا ببذل الجهود لتلبية احتياجات الكلية امللحة بالتدريج ،تطلب
الكلية
ً
ً
ً
موظفا تم إبقاء أربعة فقط من سكان
إصالحا إدارًيا ،ومن العدد الكبير في عدد املوظفين ال 02 -عشر
العمل أوال
وضم لهم بعد فترة خامسهم ً
مدينة البيضاءُ ،
أمينا للمكتبة املتواضعة املتوفرة في الكلية ،بعدها بدأت املهام
ألاعقد ويمكن إيجازها وبالحدود الدنيا :توفير الطاقم التدريس ي إذ كنا بحاجة لكل التخصصات ،وتوفير الكهرباء
واملاء ،ويلي ذلك توفير املختبرات لقسم ألاحياء والحاسبات ،وتأمين املراجع وبناء كشك البيع في مدخل الكلية
لتوفير القرطاسية وبعض املراجع ،أذكر أنه جاءني خبر سفر أحد أعضاء هيئة التدريس العرب وبحوزته مكتبة
غنية وبموافقة الجامعة تم السفر لصنعاء وشراء ما توفر في تلك املكتبة الخاصة ،وتم تفريغ الطابق ألارض ي في
املبنى القديم والوحيد لصالح مختبرات قسم ألاحياء ،إذ تأسست الكلية على حساب جزء من ملكية املعهد
ً
وحرصا على املصلحة العامة ،إال أنه استمر
املجاور ،وعلى الرغم من املحاوالت املتبادلة بيني وبين رئيس املعهد
التعاون واستمرت معه بعض التوترات ولم تؤثر على املستقبل بل أخرت بعض جوانبه املستحقة التنفيذ.
وهكذا خطوة خطوة بدأت تتحلحل املشكالت ليس بما يرض ي ولكن حققت الحد ألادنى ،وتم ربط الكلية
بالكهرباء بعد سنتين من الجهاد شارك فيه الجميع ،ولكن املبالغ التي دفعت تقاسمناها مع الجامعة واملحافظة
وصندوق النظافة باملحافظة ،جرى الاهتمام باملكتبة وأسست في املبنى الجديد وبجانبها مختبر الحاسبات،
وجهزت املدرجات بكل ما يلزم ،ونفذنا واجبنا بشأن البوفيه واستراحة البنات ونافذة خاصة داخلية لهن ،وزودت
باملقاعد واملوكيت والبرادي ،وهذا ما انعكس على ألاهل والاندفاع إلرسال الراغبات بالتحصيل دون تردد.
جاء دور الحديقة وتم تأمين التربة والغراس وقام أعضاء هيئة التدريس بواجباتهم بالعمل الطوعي مع الطالب
موزعين العمل على ألاقسام حتى إلانجاز التام ،وكان رؤساء ألاقسام في مقدمة املتطوعين طيلة زمن العمل،
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فالشكر الجزيل لكل من ساهم من أعضاء هيئة التدريس والطالب في هذه ألاعمال وغيرها ،عملت الكلية ًيدا
واحدة بتضامن منقطع النظير وكان النجاح حليف الجميع ،وبالتعاون مع سيادة املحافظ تم تخصيص خط
لوسائل النقل إلى الكلية وهذا سهل الكثير وألغى املتاعب القائمة للوصول السريع ،وهنا يجب توجيه الشكر لكل
من سهل على إدارة الكلية وساعد في تذليل الصعاب من املسؤولين واملدراء العامين واملحافظ وألاعيان
واملواطنين.
كانت الكلية تعاني مشكلة إجراء امتحانات نزيهة وشفافة وهذا ما حققه طاقم أعضاء هيئة التدريس
وإلاداريون من إنجازات تحسب للجميع ،وجرى عزل من ال يلتزم بالدوام وأصحاب الغيابات املتكررة ،وأعطي
فرصة أخيرة للتقدم لالمتحانات وبقي معنا وواصل املشوار كل من تمتع بطول العمر واجتاز بنجاح والتزم فيما
بعد بالقوانين النافذة ،وأهم املؤشرات التي ساعدت على نجاح الجميع هي العمل املسؤول الجاد ونظافة اليد
والحرص على املال العام وتداوله حسب ألاولويات ،ويمكن العودة لسجالت الجامعة إذ تجد كلية التربية البيضاء
خالية الذمة من أي تقصير في التوريد أو الكشوفات الحقيقية املرافقة ،وبحسب كل ألاعمال املنفذة والتقارير
إلايجابية التي وصلت للتعليم العالي تم تجاوز قرار إقفال الكلية وشاركت التعليم العالي بحفل أول تخرج للطالب
وبنتائج مرضية.
بعد النجاحات املستمرة وتلبية معظم حاجيات الكلية بالشكل املقبول بدأ التفكير بالحصول على هدية كبرى
لهل البيضاء بتأسيس جامعة البيضاء ،وتم تطوير ألافكار تدر ً
يجيا وتضامن املسؤولون مع هذه الرغبة وبدأت
ً
املراجعات ،أوال ساعد املحافظين املتعاقبين على تأمين ألارض املخصصة للجامعة وهي مساحة كبيرة تقع بين
الكلية ومحطة توليد الكهرباء غرًبا ،وتبنى الجميع مخاطبة القيادة ،وتم التعاون مع اللجان املكلفة وقدمت الكلية
وأعضاء هيئة التدريس كل ما يلزم من معلومات ودراسات تخص إنشاء الجامعة ومقترحات أهم الكليات وأولويات
ً
عضوا
التخصصات املطلوبة ملحافظة بكر تحتاج إلى كل ش يء ،وكلفت لجنة دراسة الجدوى الاقتصادية وكنت
فيها ،ووفقت بين متطلبات العمل وتقديم خدمات للجنة بشكل مقبولً ،
وغالبا كان عملي بالظل دون البهرجات
غير املفيدة.
ً
وأخيرا جاء الفرج واملرسوم بإنشاء جامعة البيضاء ،الرئيس الحالي جاء
واستغرق العمل واملتابعة ثالث سنوات
ال يمتلك الخبرة ،ولكن قدم د .سيالن ما أمكن وبدأت الجامعة تستغل موضوع الابتعاث ،وكانت الكلية قد أرسلت
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للدراسة ألاعداد الكافية بكل الاختصاصات ،وباملناسبة تم على حساب الكلية قبول املبرزين ال تحسب واسطة أو
تدخل وكل جاء ً
معيدا بقوة معرفته ،دخلت الكلية بدرجة ماجستير الدكتورة صباح املخالفي وارسلت للهند مع
زوجها د .عبدهللا ،وأ عتز باملبتعثين ألاشاوس امللتزمين وقلبهم على العمل والتقدم ،بقيت في الكلية حتى عام 8002م
وغادرت وقلبي معاكم وتهزني ألاخبار من هؤالء الزمالء ونجاحاتهم.
يدهشني الوفاء والتقدير من كل من عملت معه والتواصل مستمر وهذا ما يسعدني ،لقد تتطابقت الرغبة
بوجود الجامعة لدى ألاغلبية مع إلاخالص بالعمل وتقديم الجهد ونظافة اليد وتكلل ذلك بالنجاح فللجميع
التحية والحب والتقدير ،عرًبا ويمنيين موظفين وأعضاء هيئة تدريس ،وتحية خاصة للمعيدين آنذاك وهم آلان
يحملون الدكتوراه يتابعون ما أظهروه من حماس للعمل والعطاء مما كان له ألاثر ألاكبر في تثبيت الكلية ومن بعد
ذلك الفوز بالجامعة ،كلي أمل بتوفر شروط النجاح فبالعلم وحده نصنع املستقبل وفقكم هللا وسدد خطاكم.
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أ .د .صالح مهدي البدر
جامعة البصرة -العراق
البيضاء هكذا وصلتها ...
ً
خصوصا ملن
ها قد مضت سبع عشرة سنة منذ أن تركت البيضاء ،وهي فترة كافية لنسيان الكثير من الذكريات
قارب السبعين من عمره.
في شهر سبتمبر  8002وبعد محاوالت عديدة للحصول على عقد عمل في الجامعات اليمنية الرئيسة الحت لي
فرصة في جامعة ذمار؛ حيث أخبرني إلاخوة في إلادارة الجامعية بأن عميد كلية التربية البيضاء سيحضر إلى ذمار
للمباشرة بالسنة الدراسية الجديدة مما يتوجب علي مقابلته .وبالفعل حضر في اليوم التالي أ.د .إسماعيل أبو
عساف /سوري الجنسية إلى جامعة ذمار فالتقيته ،وبين لي حاجة كليته لساتذة بتخصص علوم الحياة.
كان ذلك أول عهدي بالتماس املباشر بالكلية التي لم أكن أضعها بين اختياراتي للحصول على عقد العمل ،أما
السبب أو ألاسباب فتعود إلى الانطباع الذي تشكل عندي من وصف الطريق إليها بالخطير والبعيد وأن سواق
الخط هم من أكثر املتهورين في السواقة مما يرفع من نسب الحوادث بين العطالت والانقالب والتصادم .كما كان
تصوري ً
سلبيا عن املدينة بكونها مدينة ال خدمات فيها وأن مجتمعها منغلق متزمت قبلي.
في اليوم التالي لالتفاق مع عميد الكلية شددت الرحال لول مرة إلى البيضاء ،كانت فرزة البيضاء في نهاية
الطريق ألازفلت املؤدي إلى رداع استقبلني (الكوشن) وعرف أني عراقي فحجز لي الكرس ي ألامامي لوحدي.
تحركت البيجو القديمة بعد طول انتظار وانهالت علي ألاسئلة من الركاب عن حال العراق فكان جوابي إن شاء
ً
مستمتعا بالسفرة لنها املرة ألاولى التي أتجاوز فيها رداع ،وكنت أرقب الطريق
هللا يعود مثل ما كان وأحسن !!!كنت
حتى وصولنا لنقطة التفتيش للبيضاء ،حيث أخبرت السائق بأني أنزل في أقرب نقطة لعمارة (الحاصل – هكذا
أذكر اسمها) ،وصلت السكن وبحسب الوصف والداللة ،كان عبارة عن عمارة جديدة بعدة أدوار (أظنها أربعة)،
ومن هذه اللحظة بدأت رحلتي الجديدة الكتشاف البيضاء واستمرت سنتين.
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السكن الجامعي:
عند املساء علمت أن العميد قد أعد مأدبة عشاء بيتيه للتعارف والترحيب بالوافد الجديد،وقد كانوا مجموعة
طيبة من إلاخوة املدرسين واملعيدين املوجودين في السكن ،من العراقيين أذكر الدكتوره ندى (لغة عربية)
وألاستاذ علي مظلوم(طالب دكتوراه -لغة إنكليزية في صنعاء) وألاستاذ أبو منتظر(ماجستير أحياء) ومن املصريين
الدكتور دمحم (لغة عربية) ويضاف لهم ألاخ العميد من سوريا(علوم حياة) ،كذلك الست صباح (ماجستير
حاسبات من الجامعة املستنصرية -بغداد) وهي من اليمن .أما باقي الكادر التدريس ي فكانوا يأتون من ذمار ورداع
كل صباح.
توجهنا في الصباح لكلية التربية بواسطة السيارة املخصصة للكلية(دباب) ،وعادة ما كان العميد هو السائق في
رحلة الصباح هذه ،قدمني العميد والدكتور دمحم إلى إلاخوة العاملين في الكلية وإلى أمين الكلية وكانت دماثة
أخالقهم وحسن استقبالهم لي وترحيبهم -الذي ال يمكنني وصفه -يمحو من مخيلتي تلك الصورة السلبية التي
علقت بذهني بأنني متوجه إلى مجتمع جاف يصعب الاندماج معه.
املحاضرة ألاولى :
ُ
كلفت بتدريس أربع مواد في الصف الثاني والثالث ذات عالقة بعلم الحيوان ،دخلت املحاضرة ألاولى وعرفت
بنفس ي للطالب وتحدثت بأمور عامة تخص التعليم الجامعي وأهمية علوم الحياة ،الحظت أن معظم الطالب
يرتدون الزي اليمني الشعبي ،والجميع ينتعلون الصنادل ،ولم أكن م ً
طلعا على التعليمات أو التوجيهات بهذا
الشأن ،كما أنني لم أجده ً
أمرا يستحق ألاولوية ،املهم أن غرفة الصف كانت نظيفة والسبورة جيدة والطباشير
املس َ
الشمعي قد وصلني من أمين الكلية مع ه
احة كان كل ش يء منظم ومرتب ونعتمد على رنين الجرس الكهربايي
لتحديد وقت املحاضرات.
سبقت عيون الطالب ألسنتهم في التعبير عن حبهم للعراق وعن حزنهم على ما حل ببالد الرافدين.

تبدلت

كل انطباعاتي عن البيضاء وأهلها في ألاسبوع ألاول من وجودي فيها.
ه
لقد كانت كلية التربية تتشارك في بنايتها مع معهد املعلمين ،وحين أسست لها البناية املستقلة مثل ذلك خطوة
مهمة لتقدمها.
الطلبة والسلوك العام :
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ال أبالغ وال أجامل إن قلت إنني وجدت ً
طالبا محبين للتعلم وال يشيع الغش بينهم ،مطاوعين يسهل توجيههم،
ً
يحترمون مدرسيهم بال تملق ،يظهر على الكثير منهم ضنك العيش وسوء التغذية إال أنهم يحملون
نفوسا أبية
بعزيمة وصالبة.
كانوا يحرصون على تعلم الجوانب العملية رغم ضعف إلامكانيات وقد أعجبني فيهم حين متابعتهم في الدروس
التطبيقية في املدارس بأنهم مواظبين ويحاولون إلاجادة في تقديم الدروس للطالب ،وهنا ال بد أن أذكر كيف كان
املعلمون في املدارس يستقبلونني في املدرسة ويرنني ً
ضيفا عالي ألاهمية.
لقد كانت تجربتي مع (املطبقين) غنية باملعاني إلانسانية وخرجت منها بمشاعر هي مزيج من ألالم والفخر
بالظروف والواقع الذي كانت عليه املدرسة التي أزورها فهي عمارة صغيرة من أربعة أدوار في زقاق ضيق مكتظ
بالطالب واملدرسين في صفوف صغيرة وسبورة مكسرة .كل ما يحيط بك ال يشجع على بذل الجهد ومواصلة
التدريس في الجو الحار والغبار والضوضاء التي ال تضبطها إال العصا والصوت الجهوري .في تلك الساعة علمت
علم اليقين ماذا يعني أن تكون ً
معلما في البيضاء تؤدي واجبك بإخالص وتزرع في نفوس اليافعين حب الوطن
ورفع شأنه والحفاظ على سالمته وأمنه بل والتفاخر به حتى تعيش معاني النشيد الرايع (رددي أيتها الدنيا
نشيدي).
سالمي إلى إخوتي وأبنايي في البيضاء ،سالمي إلى كوادر كلية التربية حملة  -كشافات -العلم لطرد ظالم الجهل
والتخلف ،وإلى إخوتي في جامعة البيضاء أسمى آيات الاحترام .سالمي إلى البيضاء املحافظة ،إلى املدينة التي
ً
بحثا عن املعرفةً ،
حبا لليمن وأهلهً ،
ُغرست في قلبي وأنبتت ً
سالما الى
سالما إلى طالبها الذين ينحتون في الصخر
سواق البيجو والراحة وإلى البقال وصاحب الاتصاالت وإلى كل من مررت بهم .
أدعو هللا أن يعينكم في وأد الفتنة التي نشبت بينكم وأنتم أصحاب الحكمة فكيف ضاعت منكم في غفلة من
الزمن؟!! وقد دفع اليمن وما زال يدفع خيرة شبابه إلى محرقتها .سلمكم هللا من شرورها وأعاد اللحمة بين إلاخوة
وأبناء العمومة .في أمان هللا.
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مشاركة أعضاء هيئة التدريس من أبناء
احملافظة العاملني يف جامعات أخرى
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أ .د.أمحد العزي املالحي
أستاذ اجلراحة  -كلية الطب  -جامعة ذمار
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه.
ُيعد التعليم أساس نهضة الشعوب وألامم ونبع البناء والتقدم والتطور ،وعند استعراض تاريخ البشرية نجد
أن إلامبراطوريات التي ترافق توسعها العسكري مع التطور العلمي استمر وجودها الحضاري ،وهي قابلة للتطور
رغم انهيار كيانها السياس ي وانحسار وجودها الجغرافي ،بينما إلامبراطوريات التي استندت على القوة العسكرية
فقط انتهت وأصبحت مجرد قصص تروى.
ولقد شهدت البشرية منذ مطلع القرن العشرين وحتى آلان تطورات علمية وحضارية غير مسبوقة ،حيث مثل
انتشار الكهرباء نقلة نوعية في حياة البشرية عرفت بالثورة الصناعية الثانية ،وفي سبعينيات القرن العشرين
قامت الثورة الصناعية الثالثة عند استخدام الحاسوب في إرسال أول بريد إلكتروني ،ومع بداية العقد الثالث من
القرن الواحد والعشرين تشهد البشرية الثورة الصناعية الرابعة عبر استخدام النانو والذكاء الاصطناعي.
ونحن في العالم العربي و إلاسالمي نعاني من حالة استالب حضاري تمثل في الركون على الخارج في تلقي العلم
واملعرفة.
إن التحديات التي تواجه ألامة إلاسالمية تحتم علينا أن نكون على قدر املسؤولية ،ونعمل على توطين العلم
والابتكار وفق خطط واستراتيجيات واقعية.
ونحن في محافظة البيضاء تقع علينا مسؤولية أخالقية وفي املقدمة ألاكاديميون من أبناء املحافظة بالعمل
على تطوير جامعة البيضاء؛ لتقدم أفضل البرامج التعليمية والبحثية ،وتسهم في رفع وتيرة التنمية والوعي.
ونؤكد استعدادنا لخدمة الجامعة بكل إمكانياتنا وخاصة إنشاء كلية الطب.
وهللا املوفق
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أ.د.أمحد قايد عالو
دكتوراة و ماجستري يف الطب اإلجنابي
أستاذ عالج أمراض العقم وأطفال األنابيب
عضو هيئة التدريس بكلية الطب جبامعة صنعاء
أستاذ الطب اإلجنابي جبامعات عديدة يف العامل

ً
جميعا أبناء هذا الوطن الغالي عامة وفي جامعة البيضاء كمنظومة متكاملة من إدارة وعاملين و
نحتفل نحن
ٌ
تجسيد ملا
أعضاء هيئة تدريس سواء من داخل الجامعة أو خارجها بيوم العلم ،واحتفالنا بهذا اليوم ما هو إال
قد شيدته ألاجيال السابقة وبما ينجزه هذا الجيل املعاصر من خدمة للوطن وألامة.
بهذه املناسبة أتقدم أصالة عن نفس ي و نيابة عن جميع العلماء والباحثين بالتهنئة لكافة الزمالء منتسبي
جامعة البيضاء و العرفان لهم؛ ملا يحققونه من إنجازات في ظل الحصار املعرفي والعلمي والبحثي من قبل قلة
تناسوا أننا أهل العلم والحضارة ،ونحن أول من خط في الحجار قبل أن نخط ونؤلف القواميس ،ونحن أهل
العلم والحكمة واملعرفة ،منذ أن ولد إلانسان على هذه ألارض ونحن أبناء سبإ وحمير وأبناء العامرية ونحن من
نقش على الحجر قبل القواميس وعلمنا وصدرنا العلوم بمختلف أنواعها إلى كل العالم.
"نحن اليمانيون أحفاد العامرةة بناة الحاضر واملستقبل سنظل نفتخر بذلك بين ألامم"
إن هذه القيادات الحالية املميزة التي تدير الجامعة وتربطها بقضايا املجتمع أثبتت أن أبناء البيضاء
أحفاد العامرية -ليسوا إال بناة علم وأبناء حضارة جذورها في التاريخ ممدودة ،و تسري في عروقهم و دمائهم تلكالقيم واملعارف العلمية النبيلة املكتسبة واملوروثة ،التي سوف تبني الحاضر  ،وتصدر الصفحات املشرقة بإرادة
وإصرار أبنائها على ذلك للمستقبل.
ونطمح نحن -أبناء املنطقة أحفاد العامرية -أن تستمر الجامعة في التقدم والبناء على وتيرة متطورة ،للسعي
ُق ً
دما بوتيرة ثابتة وأفق واسع؛ إلنشاء الكليات الطبية ليس أسوة ببقية املحافظات -وحسب -ولكن لنها تمتلك
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كوكبة من العلماء والباحثين في املجاالت الطبية والبحثية هائلة ،و تلك الكوكبة هي من تقود النخبة العلمية
دور ٌ
والبحثية في جل الجامعات اليمنية ،و لهم ٌ
مميز أينما حلوا أو رحلوا في جامعات إلاقليم والعالم ،و لنا في
البروفيسور الدكتور ناصر زاوية ،الذي يشار إليه بالبنان في الغرب ،والذي ُيعد ثمرة من ثمار العامرية ومن خير
أحفادها؛ أسوة حسنة في الجد والوصول.
ُ
لذلك ونحن ننهئ الجميع بهذا اليوم املميز (يوم العلم)؛ نظم صوتنا وأملنا إلى أولى ألامر منا بالتوجه لبناء
الكليات الطبية بالجامعة؛ خدمة للمنطقة السيما و لدينا كادر قوي ً
جدا نفتخر بانتمائنا إليه ،وأرى نفس ي واحد
من ذلك الكادر املأمول لوضع الركائز واللبنات ألاولى لذلك الصرح العلمي الطبي إن شاء هللا.
وإني على يقين تام أننا أبناء املنطقة ،أحفاد العامرية واليمنيين من كافة أرجاء الوطن في الداخل والخارج؛ قادرون
ً
خدمة لوطننا ً
ودعما للمعرفة ورفع
على إنشاء هذه الكليات الطبية التخصصية بعزيمة وإرادة؛ لرفع راية العلم
رايته خفاقة تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح جامعتنا (جامعة البيضاء) جامعة يشار
إليها بالبنان وهي فرصة واعدة للمستثمرين والتجار أبناء املنطقة للمساهمة في هذا املشروع الناجح.
إن الاستثمار في لانسان هو الاستثمار الحق والخالد لألبد.
ً
جميعا ...
دمتم بخير
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أ .د  .سعاد سامل أمحد السبع
قسم اللغة العربية  -كلية الرتبية  -جامعة صنعاء
جامعة البيضاء احللم الذي انتظرته يف مسقط رأسي
أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس جامعة البيضاء أ .د أحمد أحمد العرامي الذي تواصل معي يخبرني أن من ضمن
أنشطة يوم العلم في الجامعة للعام (8080م) التعريف بأبناء املحافظة الذين يعملون خارجها ،وطلب مني أن
أكتب نبذة عن سيرتي الذاتية ،ولي الشرف أن ألبي الطلب وقد أرسل إلي وثيقتين تتضمنان تقارير عن واقع
جامعة البيضاء وإنجازاتها واحتياجاتها امللحة ،التي ما إن قرأتهما حتى أصابني شعوران متناقضان؛ فقد شعرت
بالفخر بكم إلانجازات الذي تحقق للجامعة ،وشعرت بالحزن لنني عاجزة عن إلاسهام املادي في دعم احتياجات
الجامعة امللحة لتحقق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الواضحة لإلسهام في دعم التنمية املستدامة .
فأستسمح القارئ الكريم أن أبدأ ورقتي هذه بالتعريف بنفس ي:
ولدت وترعرعت في مدينة البيضاء ،وعشت في بيت يقدر العلم والتعليم ،وختمت القرآن الكريم على يد
والدي-رحمة هللا تغشاه -في السابعة من عمري ،وقرأت على يديه ما تيسر من كتب التفسير والفقه وعلوم اللغة
العربية ،فاجتزت املرحلة إلاعدادية بشهادة معادلة ،ودخلت التعليم النظامي من أول ثانوي في املدرسة الوحيدة
التي كانت مخصصة للذكور حينذاك .ثم انتقلت إلى صنعاء لكمل تعليمي بدعم والدي ،و َ
أعد أول جامعية من
محافظة البيضاء ،والفتاة الوحيدة التي تلقيت تعليمي الثانوي في مدرسة لألوالدَ ،
وأع ُّد من رائدات التعليم في
اليمن ،لنني شاركت في تعليم الفتيات في مدينتي منذ طفولتي حتى انتقلت للدراسة الجامعية في جامعة صنعاء،
ً
عضوا
والتحقت بكلية التربية ،وحصلت على املركز ألاول في التعليم الجامعي مع مرتبة الشرف ألاولى ،وعينت
بهيئة التدريس في كلية التربية (0222م) ،ثم أكملت دراستي العليا موفدة إلى مصر بجامعة القاهرة حتى حصلت
على الدكتوراه ( ،)8008وأخذت ( )02دورة مصاحبة في مجاالت التنمية البشرية املختلفة وتكنولوجيا التواصل
عبر برامج الحاسب آلالي وإلانترنت ،ولي نتاج علمي متميز تمثل في ( )5كتب منشورة في مجال اللغة العربية
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ً
وأساليب التدريس ،و( )85بحثا ودراسة منشورة في مجالت علمية يمنية وعربية ،ولي رصيد واسع من الخبرات
ً
ً
منشورا في صحف يمنية وعربية
العلمية واملهنية  ،فأنا كاتبة في مجاالت التنمية املختلفة؛ لي أكثر من ( )850مقاال
 ،وأعد خبيرة في مجالي؛ فقد شاركت في تصميم عدد من البرامج التعليمية ومارست التدريس والتدريب التربوي في
ً
ً
وعمليا في التنمية املستدامة؛ فقد شاركت في بناء عدد من البرامج الدراسية
علميا
عدد من املؤسسات ،وأسهمت
منها :مناهج اللغة العربية في التعليم العام ،وبرامج البكالوريوس و املاجستير والدكتوراه في قسم مناهج اللغة
العربية ،في كلية التربية بجامعة صنعاء  ،وبرنامج املاجستير التنفيذي في مركز دراسات النوع الاجتماعي والتنمية
بالجامعة  ،ولي مشاركات أخرى في بعض الجامعات ألاهلية .كما أشرفت على حوالي ( )50رسالة علمية تربوية،
وناقشت حوالي ( )80رسالة في الجامعات اليمنية ،وشاركت في تدريب عدد كبير من القيادات التربوية وإلاعالمية
والصحية على أساليب التخطيط لبناء البرامج والتنفيذ والتدريس ،وحكمت ً
عددا من املجالت املتخصصة،
وشاركت في رئاسة وعضوية عدد من اللجان العلمية ،منها لجنة مناهج التعليم العام ،ولجنة بناء برامج
الدراسات العليا في كلية التربية و مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بالجامعة ،ولجنة توصيف
املقررات الجامعية ،وحكمت ً
عددا من املجالت العلمية في جامعة صنعاء وبعض الجامعات العربية ،وقد تقلدت
بعض املناصب إلادارية منها :رئاسة قسم اللغة العربية بكلية التربية ،ورئيس قسم املكتبات ونظم املعلومات في
مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية  ،ونائب رئيس املركز .ولدي كثير من املشاركات إلاعالمية
واملجتمعية؛ أهمها :إعداد برنامج ألاسرة لإلذاعة ،وتسجيل بعض املحاضرات التربوية للمعلمين في القناة
ه
التعليمية ،وعملت محكمة في برنامج صدى القوافي ،وشاركت في عشرات من املؤتمرات والورش العلمية داخل
الوطن وخارجه ،وشاركت في عدد من الفعاليات السياسية ضمن حزب املؤتمر الشعبي العام منذ إنشائه ()0228
ً
سياسيا حتى سنة 8000م ،وكان لي عمود
وكنت ضمن قائمة املؤسسين من طالب الجامعة حينها ،وكنت نشطة
أسبوعي في صحيفة الجمهورية  ،وكتابات في يوميات صحيفة الثورة ،وصحيفة ( )81سبتمبر ،والصحف الخاصة
التي كانت منتشرة على الساحة في الفترة من ( )8002-8008لكني اعتزلت العمل الصحفي والظهور على وسائل
إلاعالم منذ عام ( )8002لشعوري أننا في ظل املؤامرات املتوالية على الوطن نكتب على سطح املاء ،وننفخ في (قربة
مقطوعة) !! ...ومع ذلك ال يزال ألامل يمأل قلبي بأن وطني سينتصر بأبنائه الطيبين الذين لم يبخلوا ولن يبخلوا
ً
بدمائهم وأموالهم وعلمهم وعملهم في سبيل الحفاظ على اليمن ودعم تقدمه ً
وإنسانا ...ولذلك فالأزال
أرضا
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ناشطة في املجال ألاكاديمي والتربوي والبحث العلمي؛ لم ولن أتوقف عن املشاركة في مجاالت التنمية ،وأحاول أن
أشارك في تنمية الوعي بكل قضايا التنمية بين الحين وآلاخر من خالل صفحتي على الفيس بوك  1ومن خالل
عملي في التدريس ومشاركاتي في العمل ألاكاديمي والبحث العلمي وخدمة املجتمع 2 .وكل ذلك بعون هللا وتوفيقه...
ً
وعرفانا بالفضل ملسقط رأس ي وبستان طفولتي (محافظة البيضاء) أستسمحكم أن أختم ورقتي هذه بالحديث
عن جامعة البيضاء (إلانجاز العلمي الجبار) الذي جعلني أعود لتذكر مدينتي أيام طفولتي التي لم تكن فيها
مدرسة حكومية لتعليم البنات ،وعشت لراها محتضنة لجامعة فتية يجب أن نلتف حولها وندعمها بكل ما أوتينا
من قدرة ..إن الجامعات تعد معيار الوعي والتقدم والسالم وألامن املجتمعي لنها املصنع الحقيقي إلعداد الكوادر
البشرية املؤهلة  ،واملركز ألاساس ي ملعالجة مشكالت املجتمع عبر البحث العلمي ،واملنبر التنويري لخدمة املجتمع
ودفع عجلة التنمية املستدامة .وإذا كانت الجامعة بخير فاملجتمع بخير.
لقد كانت محافظة البيضاء من املناطق النائية املحرومة من معظم الخدمات وال تزال تعاني إلى اليوم ،ه
لكن
إنشاء جامعة البيضاء عام (8000م) يعد نقلة نوعية للمحافظة في أهم متطلب للتنمية املستدامة وهو التعليم ،
والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وقد تكونت الجامعة في بدايتها من كليتي التربية في مدينة البيضاء و كلية التربية
والعلوم في مدينة رداع ،ثم توإلى إنشاء الكليات في الجامعة حتى أصبحت هذه الجامعة الفتية تضم ً
عددا من
الكليات وبرامج الدراسات العليا في مدينة البيضاء ومدينة رداع ،وأصبح عدد طلبة الجامعة في مرحلة
طالبا وطالبة  ،وعدد طلبة الدراسات العليا ) (ً )055
البكالوريوس )ً ( 2452
طالبا وطالبة ،وصار عدد أعضاء هيئة
التدريس ومساعديهم املثبتين واملتعاقدين (ً )251
فردا ؛ منهم ( )20بدرجة دكتوراه و( )20بدرجة مدرس و()821
ً
ً
موفدا ،ويبلغ عدد الكادر
موفدا  ،وفي الخارج ()52
بدرجة معيد ،ويبلغ عدد موفدي الجامعة في الداخل ()02
ً
موظفا .وتطمح الجامعة في استراتيجيتها وخطتها التنفيذية إلى افتتاح كليات جديدة واستكمال
إلاداري )( 105
برامج املاجستير في كافة التخصصات املتاحة وتكريس البحث العلمي في خدمة املجتمع3

 -1صفحة الفيس بوك :أ.د سعاد السبع
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001787484593&ref=tn_tnmn
 -2يمكن االطالع على تفاصيل سيرتي الذاتية من خالل صفحتي على الفيس بوك أو عمل بحث على محرك البحث جوجل ((
 googelباسم سعاد السبع لمزيد من المعلومات حول مسيرتي العلمية والعملية ونتاجي في مجال البحث والتنمية .
 - 3موجز من التقرير الذي أعده رئيس الجامعة أ.د/أحمد أحمد العرامي واألمين العام أ /محمد علي العنسي عن وضع جامعة
البيضاء,منذ إنشائها ( )0219 -0212وعن إنجازاتها في الفترة من ()0201 – 0219
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ومن خالل وثيقة مصفوفة الاحتياجات التي اطلعت عليها 4؛ اتضح أن الجامعة تواجه ً
كثيرا من التحديات  ،وأن
كثيرا من إلاصالحات في املجال املؤسس ي وألاكاديمي وإلاداري لكنها وقفت عاجزة ً
إدارة الجامعة قد عملت ً
ماديا
عن تلبية الاحتياجات امللحة التي تدعم الجامعة وتخرجها إلى مصاف الجامعات الحديثة املتقدمة ،وهذه
الاحتياجات تتطلب دعمها من كل الجهات املهتمة بالتعليم الجامعي والبحث العلمي العامة والخاصة ،الحكومية
وألاهلية وتحتاج إلى تكاتف الجهود وأن يهب كل ألاحرار القادرين من رجال ألاعمال بالدرجة ألاولى في الداخل
والخارج لدعم هذا املشروع الوطني الجبار ...لن هذه الاحتياجات تمثل ضرورات مهمة لتقدم الجامعة ودفعها إلى
وواجبا و ً
ً
طنيا على كل
إلاسهام في عجلة التنمية املستدامة في املحافظة ،وإلاسهام في دعمها يعد صدقة جارية
ً
ً
أساسيا أذكرها بإيجاز حتى يتسنى للصادقين أن يسهموا كل
احتياجا
قادر ...وتتلخص هذه الاحتياجات في ()08
ً
موافقا لقدراته:
بما يراه
 .0تسليم الجامعة املباني الحكومية التي تقع ضمن إطارها والتي تم مخاطبة الجهات املسؤولة عنها منها:
مبنى املعهد العالي للمعلمين في جامعة البيضاء و مبنى املسالخ في رداع ومشروع مباني التنمية
الريفية في رداع ،وذلك الستثمارها في توسيع الجامعة وتنفيذ مشاريعها التعليمية والبحثية
وإلادارية.
ً
جاهزا من حيث اللوائح والقوانين والبرامج التعليمية
 .8افتتاح كلية الطب :التي أصبح مشروعها
والتخطيط الهيكلي  ،ولم يتبق سوى الدعم املادي لترجمة خطة الافتتاح على أرض الواقع.
 .2دعم املوازنة التقديرية لتنفيذ الدراسة الاستطالعية لخام الحديد في البيضاء  ،فهذه الدراسة تعد
خدمة للمجتمع املحلي إذا تم تنفيذها.
 .2ترميم املباني القائمة حيث اتضح حاجتها للترميم من كل الجوانب.
 .5إنشاء صالة الجامعة :والجامعة محتاجة لهذه الصالة أسوة بالجامعات ألاخرى.
 .1دعم تنفيذ دراسة إنشاء املشروع الاستثماري في أرضية الجامعة الذي تضمن نموذجين في الدراسة
تضمنا ً
عددا من املشاريع الاستثمارية التي ستدعم الجامعة ومنتسبيها واملجتمع املحلي.

 -4إدارة الجامعة :مصفوفة احتياجات جامعة البيضاء ،تضمنت ( )10احتياجا مفصال بمبرراته وأهدافه ودراسة جدواه وتكاليفه
بالتفصيل في ( )51صفحة.
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 .0سفلتة طريق كليات الجامعة في رداع ،حيث اتضح من الدراسة أن طريق كليات رداع يحتاج إلى
سفلتة وقد أعدت تكلفة السفلتة من فرع هيئة الطرق في املحافظة .
 .8إنشاء معامل ألاقسام العلمية  ،وقد تم توضيح ما تحتاجه املعامل في قوائم مفصلة ضمن مصفوفة
الاحتياجات.
 .2إنشاء مركز التدريب وخدمة املجتمع.
 .2إنشاء مشروع الطاقة الشمسية للجامعة.
 .5إنشاء املكتبة إلالكترونية.
 .1تعميق بئر الجامعة في رداع.
تلك هي الاحتياجات امللحة لجامعة البيضاء ،وكما هو معروف عن رجال البيضاء ونسائها فإنهم ً
دائما حاضرون
لفعل الخير ،وفي مقدمة املبادرين لدعم كل إنجاز عظيم وليس أعظم من دعم جامعة البيضاء فهي الجوهرة
والكنز الذي سينير الحاضر واملستقبل لألجيال.
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أ.د .زيد علي حسن الوريث
مساعد رئيس جامعة صنعاء لشؤن املراكز العملية والبحثية
جامعة البيضاء الصرح العلمي الشامخ

ظل تاسيس جامعة البيضاء ً
حلما يرواد أغلب أبناء محافظة البيضاء تلك املحافظة الهامة ،التي تتوسط
اليمن ،والتي عانت من شحة املشاريع التنمويه بالرغم من دور أبناء املحافظة الهام في ثورتي ال  81من سبتمبر
وال ٧٤من أكتوبر وإعادة تحقيق الوحدة في ال٩٩من مايو  ،0220وقد جاء تأسيس كليتي التربية في مدينتي
البيضاء ورداع في العام ٧٢٢٣م ٧٢٢١-م كأول لبنة لتأسيس جامعة البيضاء ،الذي جاء في العام ٩١١٢م
ً
ونظرا للظروف الصعبة التي مرت بها بالدنا فيما بعد لم يتم تطوير جامعة البيضاء ،وكادت العملية التعليمية أن
تتوقف في الجامعة برمتها؛ ولكن بفضل هللا ودعم قيادتنا الحكيمة تمكنت رئاسة الجامعة ممثلة بالستاذ
الدكتور /أحمد العرامي من إحياء الجامعة من جديد ،وعودة العملية التعليمية على أكمل وجه وبالرغم من
ظروف العدوان والحصار الجائر على بالدنا لم يألو ً
جهدا في التحرك على املستوى الرسمي أو على مستوى
املجتمع في محافظة البيضاء ،ونحن إن ذكرناه هنا في هذه ألاسطر إنما هو من باب إلانصاف ،كما الننس ى ً
أيضا
أن نتقدم بالشكر لكل م ن ساهم في إنشاء وتأسيس جامعة البيضاء وكل من عمل فيها واليزال يعمل فيها من كادر
ً
تطويرا للجامعة بافتتاح كليتي الطب والزراعة بدعم من
أكاديمي وإداري وفني ،وبإذن هللا ستشهد الفترة القادمة
قيادتنا الحكيمة وقيادة وزارة التعليم العالي وكل املخلصين من أبناء محافظة البيضاء ..نتمنى لجامعة البيضاء
ورئاسة الجامعة املزيد من التوفيق والنجاح.
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د .أمحد حممد البتول
أستاذ العلوم السياسية املساعد  -جامعة صنعاء
مدير مشروع مستشفى جامعة صنعاء
العلم هو أساس تقدم املجتمعات وسر التطور في الحياة وهو املقياس الذي به تتطور الشعوب وتتقدم ألامم،
يوم العلم هو يوم ُيحتفل فيه بهذه القيمة إلانسانية الحضارية العظيمة؛ ومن هذا املنطلق أقر مجلس جامعة
البيضاء يوم  01يونيو (تاريخ تأسيس الجامعة في عام 8002م) ً
يوما للعلم من كل عام ،وهي مناسبة سنوية تجسد
فيها الجامعة الروح العلمية ،ويطيب بهذه املناسبة إبراز دور رجال املال وألاعمال والبيوت التجارية في الاهتمام
بالعلم والعلماء.
إن ألاوضاع التي يمر بها الوطن بسبب العدوان ألامريكي السعودي إلاماراتي عليه ،والحصار البري والجوي
والبحري ،إضافة إلى جائحة كورونا ،قد أدت إلى تدمير البنية التحتية ملعظم املجاالت ،ومنها الجامعات مما أدى
إلى ضرورة وقوف رجال ألاعمال والبيوت التجارية وتعاونهم مع الدولة لتخفيف العبء عليهاً ،
نظرا لعدم قدرة
الدولة على القيام بواجباتها نحو بعض املرافق ،ومنها الجامعات ،ويكون ذلك من خالل إسهاماتهم املتعددة مثل:
الهبات والتبرعات وألاوقاف ،وجود شراكة حقيقية وتكامل مشترك مع القطاع الخاص في تحسين وتجويد العملية
التعليمية ،وتعزيز الشراكة والتوأمة بين الجامعة والقطاع الخاص؛ حتى تتمكن الجامعة من تنفيذ رؤيتها
ورسالتها ،وتحقيق أهدافها املختلفه حتى تجويد العملية التعليمية وتطوير البحث العلمي ،وتعزيز دور الجامعة في
خدمة املجتمع ،وتأدية دورها التعليمي والتنويري ،وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وقد استطاعت جامعة البيضاء مواصلة مسيرتها التعليمية من خالل تخريج الطالب من عام 8002م إلى يومنا
هذا في مختلف التخصصات فكان لهم دور بارز في خدمة املجتمع؛ وبهذه املناسبة البد من إلاشادة بالقيادة في
الجامعة ممثلة برئيس الجامعة أ.د أحمد العرامي الرجل ألاكاديمي وإلاداري املتميز إلى جانب كافة الكادر في
الجا معة حيث استطاعوا خالل فترة بسيطة التغلب على كثير من الصعوبات واملعوقات التي كانت تواجه
الجامعة ،فحققت العديد من إلانجازات ،منها على سبيل املثال:
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-

افتتاح برنامج املاجستير التنفيذي في كلية العلوم إلادارية بالبيضاء.

-

افتتاح برنامج املاجستير الوظيفي في كلية العلوم إلادارية والحسابات برداع.

-

افتتاح برنامج املاجستير ألاكاديمي في ثالثة تخصصات (الرياضيات _الدراسات إلاسالمية _اللغة
إلانجليزية)؛ بهدف رفع املستوى التعليمي والثقافي والفكري في املحافظة.

-

فتح معهد التعليم املستمر برداع (صيدلة _مختبرات_مساعد طبيب)

-

الانتهاء من إعداد الدراسة الفتتاح كلية الطب والعلوم الصحية وكلية الزراعة.

-

مخاطبة الجهات الرسمية في الدولة بتسليم بعض املقرات داخل املحافظة كبنية تحتية لبعض
الكليات املستحدثة.

-

قامت الجامعة بحل العديد من إلاشكاليات التي كانت عالقة لفترة كبيرة منها ترقية أعضاء هيئة
التدريس وإصدار قرارات تعيين للكوادر في مختلف الكليات واملراكز.
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د  .حسني صاحل علي البهجي
أستاذ األدب اإلجنليزي املساعد  -قسم اللغة اإلجنليزية  -كلية الرتبية جامعة صنعاء
 رئيس جامعة آزال للتنمية البشريةوتحقق ما كان ً
حلما
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد.
بمناسبة يوم العلم الذي يصادف ال  01من يونيو يسعدني ويشرفني أن أكتب عما كان يمثل حلمنا منذ تخرجنا
من الثانوية العامة؛ حيث كنا نتمنى أن نحقق رغبتنا في مواصلة دراستنا الجامعية في محافظتنا الحبيبة محافظة
ً
البيضاء بدال من شد الرحال إلى العاصمة صنعاء ،حيث كنا نعاني من البعد عن ألاهل وألاصدقاء وصعوبة
العيش في بيئة العزاب واملساكن الجامعية؛ لكن بفضل هللا ثم بجهود الخيرين أصبح هذا الحلم حقيقة ماثلة
للعيان بافتتاح فروع لكلية التربية بمدينتي رداع والبيضاء ،وفي العام  8002تحقق الحلم ألاكبر بافتتاح هذا
الصرح العلمي الشا مخ جامعة البيضاء ،التي أصبحت قبلة ملئات الطالب في التخصصات املختلفة ،وبدأت تؤتي
ثمارها بتخريج دفعة متميزة تخدم املجتمع وتساهم في نهضة املحافظة واليمن بشكل عام.
و هاهي الجامعة وفي عهد رئيسها ألاستاذ الدكتور أحمد العرامي ،الذي يعمل بهمة ونشاط منقطع النظير،
َ ْ
وبرغم شحة إلامكانيات؛ تطرق أبواب الدراسات العليا في عدة مجاالت ،وتسعى إلى شراكة حقيقية مع مختلف
الجهات؛ لتطوير املحافظة ،واملساهمة في حل مشاكلها ،والسعي لالستفادة من خيراتها.

~ ~ 217

61

0206

وهنا أدعوا أبناء املحافظة من التجار وأصحاب رؤوس ألاموال والجهات املعنية لدعم الجامعة؛ حتى يتم فتح
كليات وتخصصات جديدة ،ومراكز أبحاث تكون بيوت خبرة ويكون لها الدور ألاكبر في تطوير املحافظة ،وهذا
ديدن الجامعات الرائدة ودورها املامؤل.
اتمنى للجامعة وقياداتها املتميزة املزيد من التطور والعطاء ،ونحن على استعداد لتقديم مالدينا من أفكار
وتجارب بسيطة قد تسهم في هذا املجال وهللا املوفق.
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تفعيل البحث العلمي وتعزيز دور اجلامعة
يف خدمة اجملتمع
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تفعيل دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع:
.1

.0
.0

.1

.5

-

-

أقر مجلس الجامعة في اجتماعه األول للعام الجامعي 2020/ 2012م المنعقد يوم الثالثاء
2012/3/12م أن تكون أبحاث طالب وموفدي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لخدمة
المجتمع وتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل.
إشراك ممثلي المجتمع في مجلس الجامعة (ممثل السلطة المحلية  -ممثل القطاع الخاص -
ممثل المجتمع المدني)
عقد المؤتمر العلمي األول خالل الفترة  67-65أغسطس 0202م بمشاركة  10بحثًا في
محاور المؤتمر األربعة ( محور العلوم اإلنسانية  -محور العلوم الطبيعية  -محور العلوم
التربوية  -محور العلوم اإلدارية ) وهو أول مؤتمر علمي إلكتروني يعقد في اليمن عبر تقنية
( )ZOOMوقد أقر بيانه الختامي على عقد المؤتمرات العلمية سنويًا.
إنشاء وإصدار مجلة الجامعة العلمية المحكمة وانتظام صدورها وحصولها على رقم اإليداع
الدولي والعمل على إصدارها نسختين ( نسخة للعلوم االنسانية ونسخة للعلوم التطبيقية) ابتداء
من إصدار أبريل 0200م .
اإلعداد للمؤتمر العلمي الثاني تحت شعار (تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع)
محاور المؤتمر العلمي الثاني لجامعة البيضاء
محور العلوم التربوية
 دور العلوم التربوية في تطوير الكفاءات و الكفايات التربوية في مؤسسات التعليم اليمنية اإلنتاج العلمي والمناهج التعليمية والتدريب والتعليم و دور تكنولوجيا التعليم وتنمية الفكرالناقد واكتساب المهارات و تطوير البحث العلمي و توجيهه لمعالجة قضايا تسهم في خدمة
المجتمع.
 البعد االجتماعي ويتمثل في تحويل الجامعة إلى بيئة اجتماعية منتجة.محور العلوم اإلنسانية
توجيه البحوث اإلنسانية لمناقشة قضايا تفيد المجتمع و تسهم في تطوير البحث العلمي في
المراكز البحثية و الثقافية.
 البعد الثقافي الهادف إلى تحقيق االنتماء عن طريق صيانة التراث والتعريف به والمحافظةعليه ودعمه وتطويره وتوظيف المخزون الثقافي وتخزينه في التقنيات الحديثة بما يحافظ
على الهوية.
 الدور اإليجابي لإلعالم و أهميته في تقريب وجهات النظر و الحفاظ على الثوابت الوطنية.محور العلوم اإلدارية
دور العلوم اإلدارية في االرتقاء بالعمل اإلداري و المحاسبي و المصرفي في المؤسسات
اليمنية.
 الدراسات االقتصادية والنظريات االقتصادية وأهم التجارب التنموية واالقتصادية في العالموالتكتالت االقتصادية.
 نظم المعلومات و استخدامها لتطوير و تحسين األداء في المؤسسات اليمنية.محور العلوم الطبيعية
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 بحوث الكيمياء و الفيزياء و علوم الحياة و الرياضيات الموجهة لخدمة المجتمع. اإلحصاء الرياضي و العلوم الهندسية. التربية البيئية وما تشمله من علوم بيئية وتقنية و المحافظة على البيئة واألساليب الوقائيةوالسلوك الفردي والحماية الجماعية و الصيانة المؤسسية و اإلعالم البيئي.
 .1بلغ عدد األبحاث المشاركة أكثر من ( )82بحثاً وهي في طور التحكيم .
 .7العمل على تفعيل دور الجامعة في تنمية المحافظة من خالل إشراك المكاتب التنفيذية
والسلطة المحلية في المؤتمر العلمي الثاني لمناقشة واقعها والحلول المقترحة إلعداد برنامج
تنموي مشترك بين الجامعة والمحافظة ،وقد تم مخاطبة المحافظة بهذا الخصوص بالمذكرة
رقم ( )80وتاريخ  0206/0/06م ،وقد عمم القائم باعمال المحافظة على مدراء العموم
والمصالح والهيئات التنفيذية بالمذكرة رقم ( )122وتاريخ 0206/1/01م.

 .8تطبيق نتائج األبحاث العلمية:
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توطئة:

د.خليلحممداخلطيب
أستاذإدارةالتعليمالعالياملساعد-جامعةصنعاء
الوكيلاملساعدلقطاعالبحثالعلميبوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي
لقد أصبح القرار السياس ي للسلطات الحاكمة ،وللمؤسسات والهيئات الدولية ،وللشركات الاستثمارية
ً
والصناعية وإلانتاجية -عابرة القارات -وغيرها؛ مبنيا على نتائج دراسات وبحوث معمقة ،كما أن قراءة املستقبل،
والتنبؤ بأزماته ،ومتغيراته ،والاستعداد له ،ال يتم إال من خالل الدراسات الاستشرافية املستقبلية ،باالعتماد
على أساليب علم املستقبل ،ومنهجيات البحث العلمي.
وفي هذا املضمار؛ فنحن نعيش عصر التقدم العلمي والتقني بمختلف املجاالت ،وأصبحت املعرفة هي
عنصر القوة الحقيقية لدى املجتمعات والشعوب ،كما أصبحت أدوات التقدم مرهونة بالتقدم في مجال البحث
العلمي ،والتجارب العاملية تؤكد ذلك ،وما هذه الاختراعات والابتكارات التي يشهدها العالم كل يوم إال خير دليل
على ذلك ،مما جعل الحكومات املتقدمة تخصص موازنات كبيرة للبحث العلمي.
كما يعد البحث العلمي هو املدخل الحقيقي إلنتاج املعرفة الجديدة ،وإلاضافة إلى ما سبق من العلوم ،وهو
الطريق ألافضل ملواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ،ومحاكاة الدول املتقدمة في جميع امليادين ،وتعد الجامعات
هي املؤسسات التي يتوجه إليها الباحثون ،بمختلف مسمياتهم ،سواء كانوا من طلبة الدراسات العليا ،أو أعضاء
الهيئة التدريسية بالجامعات ،وغيرهم من باحثي املؤسسات ألاخرى ،لتنمية مهاراتهم البحثية ،وتعزيز قدراتهم في
إلانتاج والنشر العلمي ،ولذا تولي الدول والحكومات اهتماما بالغا باملؤسسات الجامعية واملراكز البحثية منذ
وقت مبكر.
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وكما هو معلوم؛ تضطلع الجامعات بثالث مهام رئيسية ،وهي :التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وهي
وظائف أساسية ومترابطة ،حيث يسهم التدريس في نشر املعرفة ونقلها للمتعلمين ،وتحديد الاتجاهات وتعديل
السلوكيات واكساب املهارات ،ويسهم البحث العلمي في تنمية املعرفة وإنتاجها وتطويرها ،أما خدمة املجتمع
ً
فتسهم في تطبيق املعرفة في املجتمع لحل مشكالته وخدمة أفراده ،وصوال إلى تحقيق تقدم ورفاهية املجتمع
ً
سواء من الجامعات أو املجتمعات ذاتها،
ككل ،لكن املهمتين ألاخيرتين أصبحتا تحظيان بمزيد من الاهتمام
ويرجع ذلك إلى إلادراك بالدور الفاعل الذي يمكن أن تؤديه الجامعات في دراسة مشكالت املجتمع ،وتقديم
الحلول العلمية والعملية ملعالجتها؛ ولذا فقد أصبحت املؤسسات ألاكاديمية إحدى أهم الركائز ألاساسية التي
تعتمد عليها املجتمعات إلانسانية من أجل تحقيق التنمية والازدهار على مختلف ألاصعدة واملستويات.
وفي اليمن يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أكبر القطاعات الخدمية ،ويصل عمره إلى نصف
قرن ،حيث تم تأسيس أول جامعتين يمنيتين عام  ،0220وهما جامعتي صنعاء وعدن ،تال ذلك تأسيس حوالي
ً
ً
( )28جامعة (حكومية وأهلية) مع الفروع في بعض املحافظات ،وما يربو عن ( )28مركزا بحثيا ،أسهمت جميعها
في إنتاج املخرجات البحثية املتنوعة ،من خالل إجازة آلاف من الرسائل العلمية والدراسات والبحوث املنشورة
في املجالت املحكمة لدى تلك املؤسسات ،في مختلف املجاالت والتخصصات إلانسانية والتطبيقية والتقنية.
وبدورها جامعة البيضاء؛ فقد نجحت في تنمية الوعي لدى كوادرها ومنتسبيها بأهمية البحث العلمي،
وحافظت على تنظيم عدد من الفعاليات لتنشيط حركة البحث وإلانتاج العلمي ،وعملت على تشجيع الباحثين
على إعداد دراسات نوعية ،إيمانا منها بأن دور الجامعة ال يقتصر على تلقين الطلبة بعض املحاضرات والدروس،
فمن أدوارها أيضا تعزيز الحركة البحثية ،وتنمية الخدمة املجتمعية ،وإلهام صناع القرار نحو املخرجات
املعرفية وتوظيفها في رسم السياسات والاستراتيجيات وتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة وخدمة املجتمع.
نبارك لجامعة البيضاء انتظامها في املؤتمرات العلمية ،وسعيها الحثيث لتطوير قدراتها املؤسسية
التعليمية والبحثية والتقنية واملعرفية والبشرية رغم شحة املوارد وتعاظم التحديات التي تواجهها ،إال أنها تمتلك
قيادة أكاديمية محفزة لإلبداع والتميز ،وتؤمن بالعمل الجماعي ،وتجيد استخدام وإدارة املوارد املتاحة ،وتخلق
مجال للشراكة في صناعة القرارات ،وتحقيق إلانجازات ،وبهذه املناسبة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان
لرئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور /أحمد أحمد العرامي ولفريق عمله املتفاني فردا فردا ،من ألاكاديميين
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وإلاداري ين والفنيين ،وللقيادات املحلية ،وللشخصيات الاجتماعية ،ولكل من له عالقة أو مساهمة  -مادية أو
معنوية -في سبيل تطوير الجامعة وتفعيل دورها وتعزيز قدراتها.
وأختم هذه التوطئة املتواضعة بقول الشاعر:
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم  .....ولو أنهم عظموه لعظما
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أوالً  :دراسة إنشاء مصنع الحديد:





تقرير مختصر عن وجود خام الحديد في إحدى مناطق محافظة البيضاء
تقع رواسب خام في منطقة السوادية في محافظة البيضاء ،حوالي  062كم جنوب شرق
العاصمة صنعاء.
النتائج المعدنية (التركيبية) التي تم الحصول عليها من طريق تحليالت  DRXتحت الضوء
المنعكس لخامات الحديد أظهرت أنه يتواجد بشكل أساسي في معادن إكسيد الحديد األسود
(المغناطيسي) (  )Fe3O4وإكسيد الحديد الليمونيت (. )2Fe2O3.H2O
نتائج التحاليل الكيميائية لخام الحديد في منطقة السوادية أظهرت أن نسبة تركيز إكسيد الحديد
األسود (المغناطيسي) (  )Fe3O4تتراوح من  ٪45إلى  ، ٪15وبلغت نسبة تركيز إكسيد
الحديد الليمونيت ( )2Fe2O3.H2Oمن  ٪42إلى ٪17متوسط نسبة الحديد .٪ 59
في الصورتين التاليتين توضيح لنوعي الحديد المتواجد في منطقة السوادية

Fe3O4

2Fe2O3.H2O
أهم المراجع

1- NABIL ABDULLAH NOMAN ALKADASI,” Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles
from limonit stone from The Republic of Yemen” Alandles Journal., Vol. 5(11),
)19-31 (2016
2- NABIL ABDULLAH NOMAN ALKADASI,” Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles
from Ironstone from The Republic of Yemen” Orient. J. Chem., Vol. 30(3),
)1173-1178 (2014
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املوازنة التقديرية لتنفيذ الدراسة االستطالعية خلام احلديد يف البيضاء
البيــــــــــــــان
م
األعمال المكتبية األولية
6
بدل 0سفر الفريق للعمل
الحقلي
بدل 0سكن وتغذية
دوات مكتبية
أ 1
نثريات ومصروفات
5
طارئة
تحاليل العمليات
1
عمال المكتبية النهائية
األ 7
إعداد 8وطباعة التقرير
النهائي
جمالي الكلي
اإل 9

العدد عدد
األيام

المبلغ
اليومي

إجمالي
المبلغ
622.222
922.222

1

62

65.222

1

62

12.222

122.222
52.222
622.222

12
1

62

01.222
62.222

6.112.222
122.222
652.222

مالحظات

0.712.222

وقد تم تحرير مذكرات للجهات ذات العالقة من أجل تمويل نفقات لجنة إعداد دراسة الجدوى.
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ثانياً :الجامعة المنتجة كمدخل لتعزيز استدامتها وتنمية مواردها وتطوير خدماتها.
جامعة البيضاء إنموذجاً

إعداد :حممودعبداحلق الصلوي
مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

هــدف البحــث الــذي قمــت بإعــداده لجامعــة البيضــاء إلــى التعــرف علــى التحــديات وإلاشــكاليات التــي تعــاني منهــا
الجامعــات اليمنيــة الحكوميــة ،وجامع ــة البيضــاء علــى وج ــه الخصــوص ،ومــدى ت ــأثير تلــك التحــديات وإلاش ــكاليات
عليهــا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى التعــرف علــى أهــم العوامــل واملتطلبــات التــي يمكــن أن تســهم فــي تحولهــا إلــى جامعــة
ً
منتجة تعتمد على نفسها وتعزز استدامتها ،وبنفس الوقت تصبح إنموذجـا تقتـدي بـه الجامعـات اليمنيـة الحكوميـة
ألاخـرى ،واقتصـرت عينـة البحـث علـى جامعــة البيضـاء لخصوصـية الوضـع الـذي تعــاني منـه ،ولنهـا تقـع فـي محافظــة
نائية تحيط بها الكثير من الظروف واملتغيرات املعقدة.
واستخلص البحث أن املصدر الـرئيس الـذي تعتمـد عليـه الجامعـة ملواجهـة نفقاتهـا التشـغيلية وتسـيير أنشـطتها
التعليميــة والبحثيــة فــي الوقــت الـراهن ينحصــر فــي الرســوم الدراســية املحــدودة التــي يــتم تحصــيلها مــن الطلبــة ،وهــي
ً
رسوم متدنية ال تكاد تعطي هذه النفقات بالشـكل املطلـوب ،إضـافة إلـى ذلـك مـا تقدمـه الدولـة للجامعـة مـن موازنـة
ضــئيلة وهــو مــورد غيــر مس ــتقر لعــدم وجــود موازنــات للدول ــة معلنــة ومحــددة فــي الوق ــت ال ـراهن ،كمــا أن مــن أه ــم
أس ــباب العج ــز امل ــالي للجامع ــة احتج ــاز وزارة املالي ــة ل ــبعض موارده ــا الذاتي ــة ،وع ــدم وج ــود ب ــدائل مالي ــة أخ ــرى
كالتبرعـات أو الهبــات أو تمويـل خــارجي أو مسـاهمات مــن القطـاع الخــاص ،أو اسـتثمارات خاصــة بهـا ،وكــذلك غيــاب
الدعم من السلطة املحلية للمحافظة ،وهي مصادر مهمة ستساعد الجامعة على تنمية مواردها الذاتية.
إن تحقيق الهدف في أن تصبح جامعة البيضاء جامعة منتجة كون هذا هـو الحـل ألامثـل والسـليم وألانسـب لهـا
للحفـاظ علــى اسـتدامتها ومكانتهــا ،تـتمكن مــن خالهــا بعـد مــرور الوقـت مــن إيجــاد مـوارد كافيــة ومسـتدامة ،تتــيح لهــا
املجــال للنمــو والتطــور املســتمر ،ومــن ثــم النهــوض بأدائهــا وخــدماتها ،وتمكنهــا كــذلك مــن تجــاوز أي تحــديات تق ــف
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ً
عائق ــا أمامه ــا .وللوص ــول إل ــى ه ــذه الخط ــوة فإن ــه يتطل ــب القي ــام بع ــدد م ــن إلاج ـراءات والخط ــوات الجريئ ــة وأهمه ــا؛
افتتــاح ب ـرامج نوعيــة تحتــاج إليهــا املحافظــة وســوق العمــل؛ كــالعلوم الطبيــة ،والعلــوم الطبيــة والصــحية املســاعدة،
وتوفير املعامل واملختبرات وفتح خـدماتها للمـواطنين أو تأجيرهـا برسـوم محـددة لصـالح الجامعـة ،وتخصـيص نسـبة
م ــن دخ ــل وإي ـرادات الس ــلطة املحلي ــة ف ــي املحافظ ــة كالضـ ـرائب والجم ــارك مل ــدة معين ــة تخص ــص ل ــدعم الجامع ــة،
واستغالل ألاراض ي التابعة للجامعة لالسـتثمار التجـاري ،والعائـدات مقابـل ألابحـاث والاستشـارات والدراسـات التـي
تق ــدمها الجامع ــة ،والاس ــتفادة ف ــي ه ــذا الجان ــب م ــن تج ــارب ال ــدول املتقدم ــة الت ــي طبق ــت ه ــذا النم ــوذج وحقق ــت
نجاحات كبيرة فيه.
وقدم البحث ً
عددا من التوصيات املهمة للحكومـة واملجلـس ألاعلـى للتعلـيم العـالي ووزارة التعلـيم العـالي والبحـث
العلمــي وقيــادة الســلطة املحليــة فــي املحافظــة ورئاســة الجامعــة ،والتــي يتطلــب ألاخــذ بهــا وتهيئــة الظــروف لنجــاح أول
تجربة في التحول إلى نموذج الجامعة املنتجة في اليمن ،يمكن للجامعات ألاخرى الاستفادة من التجربة وتطبيقها.
وهللا املوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق،،،
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ثالثاً  :قياس تركيز غاز الرادون المشع وبعض المعادن الثقيلة آلبار مياه الشرب في منطقة
رادع لتقييم مخاطرها الصحية
إعدادأ.خرييةقايداجملدد
إشرافد.عبدهحممدمفتاح
يعد املاء نعمة من النعم التي أنعم هللا بها على إلانسان فهو يعتمد عليه لقضاء احتياجاته اليومية ،ذكرت
منظمة اليونسكو أن تلوث املياه يتسبب في أمراض لكثر من  2.3مليار شخص حول العالم ،و ورد عن منظمة
الصحة العاملية واليونيسيف أن أكثر من  2.2مليون شخص يموتون في الدول النامية كل عام يسبب تلوث املاء
املستهلك و غير املالئم للصحة.
إن من أهم أسباب تلوث املياه تواجد مواد إشعاعية ومعادن ثقيلة و مصادرها إما طبيعية في القشرة ألارضية أو
بشرية بسب استخدام ألاسمدة الكيميائية واملبيدات الحشرية ،تكمن املخاطر الناجمة عن املواد إلاشعاعية من
الطاقة الناتجة من تحلل النويدة املشعة كالرادون (  )222Rnإلى وليداتها التي تصل إلى  7.69ميغا الكترون فولت
وبتواجد هذه املواد إلاشعاعية في جسم إلانسان عن طريق تناول املاء تحرر هذه الطاقة العالية وتؤدي إلى التفاعل
مع املاء املوجود في الخاليا ونواتج التفاعل تؤثر على روابط ألاحماض النووية التي بدورها تؤدي إلى ظهور مشاكل
صحية كالسرطان مثل سرطان الرئة ،املعدة ،العظام ...وغيرها.
أما املخاطر الناجمة عن تواجد املعادن الثقيلة في جسم إلانسان -رغم أن بعضها أساسية له -فتكمن في أن
سرعة تراكمها في الخاليا أسرع من انحاللها في العمليات البيولوجية ،فيؤدي ذلك إلى ظهور إلاجهاد
ُ
التأكسدي)  ،) Oxidative Stressالذي يؤدي بوجوده إلى ظهور مشاكل صحية مثل ً
تكون الحصوات في الكلى،
الفشل الكلوي ،الربو ...وغيرها ،وأنواع من أمراض السرطان كسرطان الدم ،وقد تم تحديد تركيز النشاط إلاشعاعي
الناتج عن غاز الرادون (  )222Rnاملشع وألام املباشرة له الراديوم(  (226Raووليدات (  )220Rnو كذلك بعض املعادن
الثقيلة ( الكروم ( )Crوالكادميوم ( )Cdوالنيكل ( )Niو النحاس ( )Cuوالحديد ( )Feواملنجنيز ( )Mnوالزنك
( ))Znفي عينات من مياه آبار الشرب في منطقة رادع ،بعد أخذ القياسات باستخدام جهاز الراد(RAD 7 ( 2
ومطياف جاما ) )HPGeومطياف الانبعاث الضويي بالحث البالزمي ( ،) ICP -OESوقد أظهرت نتائج قياس بعض
البارامترات الفيزوكيميائية لتحديد مدى جودة املياه ومالءمتها لصحة إلانسان مثل درجة الحرارة التي تترواح ( (
22.3 – 36.3م 《  ،الرقم الهيدروجيني  PHيترواح )، (6.5 - 7.4التوصيلية الكهربائية ) (ECتترواح )(774 - 2075
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ميكرو سيموز  /سم و ألامالح الكلية الذائبة ( (385 - 1039.4) (TDSملي جرام  /لتر حيث تجاوز بعض هذه
البارامترات الحد املسموح به ً
عامليا ،وقد أظهرت نتائج قياس (  )222Rnأعلى تركيز للرادون في موقع الحجلة 47.82
بيكريل  /لتر و أدنى تركيز  3.15بيكريل  /لتر في موقع الصافية ومتوسط تركيز الرادون في منطقة رادع 14.11 ±
) )1.07بيكريل  /لتر وقد تجاوز الحد املسموح به من قبل منظمة الصحة العاملية (  11.1 (WHOبيكريل  /لتر .
ً
بناءا على هذه النتائج تم رسم خريطة ( ) GISلتوزيع تركيز غاز الرادون في منطقة رادع بعد تحديد مواقع آلابار
باستخدام ( ،) GPSحيث تم تقسيم منطقة رادع إلى أربعة مناطق:
 ألاولى تمتلك تركيز (  ( 37 - 47بيكريل  /لتر في منطقة الحجلة. الثانية تمتلك تركيز (  ( 26 - 36بيكريل  /لتر في منطقة الخضراء. الثالثة تمتلك تركيز (  ( 15 - 25بيكريل  /لتر في منطقة املصلى ،الحقة ،الخانق ،العشة و وادي القاض ي. الرابعة تمتلك تركيز (  ( 2.75 - 14بيكريل  /لتر في منطقة الجيف ،الذبيانة ،قاع رادع ،الصافية و القصير.ومتوسط تركيز الراديوم  ( 0.678 ± 0.55 ) 226Raبيكريل  /لتر بينما متوسط تركيز وليدات الرادون ()220Rn
والذي يعبر عنه بالثريوم  (0.221 ± 0.057 ( 232Thبيكريل  /لتر  ،متوسط تركيز البوتاسيوم املشع ( (0.336 ±
 0.061بيكريل  /لتر ،وعلى أساس هذه التراكيز تم مناقشة املخاطر الصحية ومقارنتها بالحدود املسموح به ً
عامليا.
أظهرت نتائج تحليل تركيز املعادن الثقيلة أن املتوسط الحسابي لتراكيز املعادن الثقيلة تترتب الحديد < )< ( Cd
) ) < ( Cu) < ( Ni) < ( Zn) < ( Mn) ( Cr) < (Feملي جرام  /لتر ) ،وعلى أساس هذه التراكيز تم مناقشة املخاطر
الصحية ومقارنتها بالحدود املسموح به ً
عامليا.
ً
بناءا على ذلك فإن متوسط احتمالية إلاصابة بالسرطان بسب تواجد املواد إلاشعاعية ) ،)6.76 x 10 - 4متوسط
احتمالية إلاصابة بالسرطان بسب تواجد املعادن الثقيلة املسرطنة (  (4.42 x 10 - 4والذي تجاوزت الحد ألاعلى
املسموح به (ً ( 1 x 10 - 4
سواء من النشاط إلاشعاعي و تركيز املعادن الثقيلة املسرطنة كالكروم والكادميوم والنيكل
 .وبالتالي فإن مياه منطقة رادع ملوثة غير مالئمة للصحة.
توص ي الدراسة باآلتي :
 -ضرورة معالجة مياه آلابار قبل استهالكها كماء للشرب( كعملية الترشيح ).
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 توعية املزارعين بضرورة الحد من الاستخدام املفرط والعشوايي لألسمدة الكيميائية وخاصة (الفوسفاتية)وترشيد استخدامها.
 تحديد مستوى تركيز غاز الرادون في الهواء والتربة والصخور ،وحساب الجرع إلاشعاعية الناتج عنه قياسمستوى تركيز معادن (الرصاص و الزرنيخ و السيلينيوم ) وتقييم املخاطر الصحية الناتجة عنها.
 دراسة أثر فصول السنة على تركيز النشاط إلاشعاعي واملعادن الثقيلة في منطقة رادع. استكمال الدراسة للمياه على بقية مناطق محافظة البيضاء .ً
وتجسيدا لدور الجامعة وتوجيه إلابحاث العلمية في خدمة املجتمعٌ ،عقدت حلقة نقاش عن هذه النتائج
والتوصيات برعاية قيادتين محافظة وجامعة البيضاء ممثلة بالشيخ حمود شثان وكيل أول ملحافظة البيضاء
وألاستاذ الدكتورأحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء في رحاب كلية التربية والعلوم برادع (  ( 11/4/2021إزاء
نتائج هذه الدراسة وتعلقها بمخاطر صحية التتحمل التأجيل ،وبعد عرض نتائج وتوصيات الدراسة تم عرض
صور لبعض ألاسمدة الكيميائية و املبيدات الحشرية والفطرية ،التي تستخدم بشكل عشوايي ومفرط حسب سعر
السوق منها ألاسمدة الفوسفاتية ذات الاسم الشايع املتدوال في ألاسواق املحلية (سنجرال) التي تستخدم قبل و
عند ري(سقي) القات من أجل زيادة جودة أوراق القات ،التي هي مصدر لزيادة املواد إلاشعاعية في التربة واملياه
وكذلك ألاسمدة النيتروجينية ،التي تستخدم من أجل تسريع نموه حسب سعر السوق و أسمدة ( Super Jekostre
) ،الذي يتم تذوبيه في ماء الري من أجل إكساب أوراق القات اللون ألاحمر  ،تم ً
أيضا عرض صور لبعض آبار املياه
املأخوذ منها عينات الدراسة التي تستخدم للشرب من قبل سكان املنازل املحيطة باآلبار وتستخدم لتعبئة شاحنات
بيع املياه للمنازل واملطاعم واملستشفيات واملساجد في منطقة رداع وما حولها من املناطق ،حيث تحيط بهذه آلابار
مزارع القات وعند استخدام هذه ألاسمدة واملبيدات تتسرب إلى باطن ألارض وبالتالي تلوث املياه بهذه املواد وبالتالي
تم الخروج بالتوصيات آلاتية:
 ضرورة قيام الجهات املختص بضرورة تنظيم عملية بيع وشراء ألاسمدة واملبيدات. -منع بيع ألاسمدة املبيدات املهربة.
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 فتح الشراكة بالبحث العلمي بين الجامعة واملنظمات الدولية التي تعمل في القطاع املحلي لدعم بحوث نوعيةتدعم الاهتمام بصحة إلانسان والخروج من الاستجابة الطارئة.
حضر حلقة النقاش ألاستاذ عبدهللا إدريس نائب وزير الثروة السمكية ،والعميد أحمد السيقل وكيل املحافظة،
وألاستاذ دمحم العنس ي أمين عام الجامعة ،و ألاستاذ دمحم جار هللا سكران رئيس لجنة ألاهالي عضو مجلس الجامعة ،و
ألاستاذ أحمد العكام مدير عام مديرية املدينة ،و ألاستاذ الدكتور فاهم بجاش رئيس قسم الفيزياء ومدير تحرير
مجلة جامعة البيضاء والعديد من الكادر ألاكاديمي وإلاداري والطالب.
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رابعًا :مبادرة اللغوي المتمكن

أ .إميان أمحد الشرعي

حمدا ملن أعطى فأجزل في العطاءً ،
الحمد هلل رب العاملينً ،
حمدا على نعـم متجـددة وأفضـال متـواترة ،والصـالة
ً
والسالم على أفصح الناس ً
كالما ،وأعظمهم حديثا ،فصلوات هللا عليه وعلى آله وصحبه الكرام.
أما بعد.
فقد أطلقت جامعـة البيضـاء مـن خـالل قسـم اللغـة العربيـة بكليـة التربيـة والعلـوم بـرداع مبـادرة اللغـوي املـتمكن
ُ
في الفعاليـة التـي أقيمـت بمناسـبة اليـوم العـالمي للغـة العربيـة فـي الثـامن عشـر مـن شـهر ديسـمبر مـن العـام املاضـ ي،
وقــد أقيمــت الفعاليــة برعايــة كريمــة مــن رئاســة الجامعــة ممثلــة بالســتاذ الــدكتور أحمــد العرامــي رئــيس الجامعــة-
حفظه هللا ورعاه ،-وقد حظيت املبادرة بمتابعة كريمة وباهتمام كبير من قبله.
وتأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل دور الجامعة في املجتمع والحياة العلميةً ،
وفقا للنهج الذي تتبناه الجامعة فـي
السنوات ألاخيرة وتسعى إليه ،كما أنها تسـعى للخـروج مـن نطـاق الدراسـة النظريـة الخالصـة إلـى التطبيـق والتفعيـل
الحقيقي ملا يتم تدريسه.
ُ
ُ
وتعد املبادرة ثمـرة مـن ثمـار الفكـر الـذي يرتقـي بلغـة املجتمـع التـي بارتقائهـا ُترفـع الشـعوب وتعـزز ثقافاتهـا ،فاللغـة
كما يقال "وعاء الفكر" وما أجـدر هـذا الوعـاء بالعنايـة والاهتمـام! ،وأول طريـق لالهتمـام بهـا هـو جعلهـا أداة التعبيـر
ألاولــى لــديهم ،تعبيـ ًـرا صـ ً
ـحيحا ً
خاليــا مــن ألاخطــاء ،يفــوح منــه عبــق الاعت ـزاز بهــا والانتمــاء الحقيقــي ملفرداتهــا ،فاللغــة
العربية لدى أبنائها لغة ودين ُ
وهوية ،ينهلون من علومها املتفرعة ،ويتدارسون مسائلها املتعددة ،ويتعلمـون منهـا وال
يحيطون بها؛ فهي أكبر من أن ُيحاط بها ،وهلل در الشافعي رحمه هللا إذ يقول " :ال يحيط باللغة إال نبي".
وقــد تضــمنت املبــادرة الســعي نحــو تفعيــل دور أصــحاب اللغــة العربيــة فــي املجتمــع ،بـ ً
ـدءا بــاملجتمع ألاكــاديمي فــي
ً
الجامعـة ووصــوال إلــى املجتمـع التربــوي فــي املـدارس ،ومنــه الوصــول إلـى كــل فئــات املجتمـع املثقفــة واملتعلمــة ،ويتمثــل
هذا الدور بإيصال الرسالة اللغوية السامية الهدف واملنبع؛ وذلك من خالل نشر اللغـة السـليمة الواضـحة ،بعي ًـدا
عــن ألاخط ــاء الت ــي باتــت تنتش ــر بش ــكل كبي ــر ،وتصــحيح الكتاب ــات واملنش ــورات ،والبدايــة م ــن الجامع ــة ومنش ــوراتها
ومواقعه ــا وس ــتعمل علـ ـى توجي ــه الب ــاحثين ف ــي الجامع ــة للبح ــث ف ــي موض ــوع ألاخط ــاء الش ــايعة وأس ــباب انتش ــارها
ومحاولة إيجاد الحلول املناسبة لها ،ثم تجاوز هـذه ألاخطـاء مـن خـالل التصـحيح اللغـوي القـائم علـى رصـد ألاخطـاء
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املتكــررة ونشــر التصــويبات لهــا ،وال تقــف املبــادرة هنــا بــل إنهــا ســتعمل مــن خــالل فريــق تربــوي لغــوي لنشــر ثقافــة
ً
تصحيح ألاخطاء التي باتت تشكل ً
حقيقيا ُينبئ بوجود فجوة كبيرة ،قابلة لالتسـاع ،بيننـا وبـين اللغـة السـليمة
خطرا
مم ــا يعن ــي ت ــدهور لغتن ــا املس ــتعملة وبع ــدنا ع ــن تاريخن ــا وج ــذورنا والانح ــدار م ــع موج ــات اللغ ــات ألاخ ــرى الت ــي بتن ــا
نرتضيها ونستبدلها بلغتنا ألام!
ُ
وتعــد هــذه املبــادرة هــي ألاولــى مــن نوعهــا فــي الجامعــة ،ويســعى فريــق املبــادرة لالرتقــاء باللغــة املســتعملة فــي الحيــاة
العلمية ،وذلك بجعلها لغة سليمة ونشر كل ما يساهم في تدعيم الثقافة اللغويـة مـن مقـاالت عربيـة ،وكتـب أدبيـة،
و قص ــص ألادب العرب ــي ،ونش ــر رواي ــع الش ــعر العرب ــي عل ــى م ــر العص ــور ،وال ــدعوة للخ ــروج بك ــل ه ــذا إل ــى املواق ــع
إلالكترونيــة ونشــرها عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي؛ كونهــا أصــبحت الوســيلة ألاســرع للتواصــل ونشــر الثقافــات،
كمــا تســعى لتثقي ــف املجتمــع بأهميــة الحف ــاظ علــى اللغ ــة العربيــة؛ كونهــا ج ـ ً
ـزءا مــن ُهويتنــا ودينن ــا والحفــاظ عليه ــا
واجب ديني وعلمي يحتمه واقعها اليوم.
وال يخفـى علـى أحـد الحـال الـذي وصـلت إليـه العالقـة بـين اللغـة العربيـة وأبنائهـا فلسـان حالهـا اليـوم معهـم كمـا قـال
لبيد:
ذهب الذين يعاش في أكنافهم...وبقيت في خلف كجلد ألاجرب
ً
وتفاؤال منا نقول ال يزال هناك بقية باقيـة مـن املحبـين للغـة واملتقنـين لهـا ،وسيسـعون إلـى النهـوض بهـا ،فهـي العزيـزة
واملصانة بكالم ربها.
وســتنطلق هــذه املبــادرة واثقــة الخطــى؛ إذ إن صــاحبة الجاللــة(اللغــة العربيــة) موعــودة بالبقــاء وبــالخلود ،فبهــا جــاء
أشرف الكتـب وأعظمهـا علـى إلاطـالق ،وبهـا نطـق أعـز الخلـق وأشـرفهم(صـلوات هللا عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم)،
ولها رونق وبهاء يرفع قدرها ،فحري بكل محبيها السعي نحو الارتقاء بها والحفاظ عليها.
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خامساً  :تطوير األداء االستراتيجي لجامعة البيضاء للفترة 9190-9102م

أ .صفاء ناصر العبيدي
تكاد تكـون الجامعـة مـن أهـم املؤسسـات واملنظمـات؛ ذلـك ملـا لهـا مـن دور فـي بنـاء املجتمعـات ،إذ لـم يعـد دورهـا
مقتص ـ ًـرا عل ــى تزوي ــدها ب ــالقوى البش ـرية الالزم ــة للتط ــوير والبن ــاء؛ ب ــل تع ــدت ذل ــك لتك ــون أه ــم مؤسس ــات التنمي ــة
املستدامة للمجتمعات وتطور أدوارها لتكون الحاضن ألاول للعلم واملعرفة الالزمة لنهـوض املجتمـع ،وأداة املجتمـع
في التغير والتطور والرقي والسمو ،لذا أصبحت إحدى أهم املؤسسات املنتجة للقوى البشرية والفكرية بل واملاليـة
للمجتم ــع ،وم ــن هن ــا ج ــاء الاهتم ــام بتطويره ــا ومواءمته ــا م ــع مقتض ــيات التط ــوير والتجدي ــد ،فمتطلب ــات املجتم ــع
والظ ــروف املحيط ــة بالجامع ــات تح ــتم عليه ــا النظ ــر م ــن جدي ــد ف ــي سياس ــاتها الداخلي ــة ،و ق ــد فرض ــت التغيـ ـرات
الجدي ــدة عل ــى إلادارة ف ــي املؤسس ــات إلانتاجي ــة التأم ــل ف ــي منظوم ــة إلادارات املختلف ــة ،مم ــا س ــبب تح ــديات هائل ــة
ً
وضــغوطا ملســتويات ألاداء إلاداري املعتــاد ،وكــان البــد مــن اعتمــاد فلســفات وأســاليب إداريــة جديــدة تســتطيع م ــن
خاللها التعامـل مـع الظـروف املتغيـرة بصـورة إيجابيـة ،فـي كـل مـا يتعلـق بتحسـين السـمعة ألاكاديميـة علـى مسـتوياته
املختلفـة والبحــوث والقــدرة علـى تنويــع مصــدر التمويــل ،ألامـر الــذي يفــرض علــى الجامعـة تبنــي التحســين والتطــوير
املســتمر لدائهــا الاس ــتراتيجي؛ لتحقيــق التميــز والتف ــوق فــي مجــال عمله ــا ممــا يتطلــب الابتك ــارات واملرونــة ،وإلاب ــداع
ً
وتطــوير ألاعمــال وصــناعة الق ـرار ،إضــافة إلــى تحالفــات اســتراتيجية ،وصــوال لتحقيــق جــودة ألاداء فــي شــتى منــاحي
الحي ــاة الجامعي ــة ،لتك ــون ق ــادرة عل ــى تحقي ــق مكان ــة تنافس ــية عالي ــة وتحقي ــق تنمي ــة اقتص ــادية واجتماعي ــة ً
وفقـ ـا
له ــداف اس ــتراتيجية مبني ــة وف ــق رؤ ى مح ــددة وق ــيم تض ــمن له ــا املحافظ ــة عل ــى هويته ــا وتحق ــق تميزه ــا ومواكبته ــا
للعصــر ،لــذا أصــبح تطــوير ألاداء الاســتراتيجي أحــد أهــم املــداخل إلاداريــة الحديثــة تماشـ ًـيا مــع مراحــل التطــور التــي
يعيشها العالم اليوم.
وبوصف تطوير ألاداء من أهم القضايا الراهنة التي تمثـل تح ً
ـديا كبي ًـرا أمـام جامعـة البيضـاء كونهـا تعمـل فـي بيئـة
تتســم بــالتغيرات والديناميكيــة ،ونتيجــة لــذلك فــإن جامعــة البيضــاء بحاجــة ملحــة لتطــوير أدائهــا الاســتراتيجي ملــا لــه
من أثر بالغ في رفـع الكفـاءة والفاعليـة فـي وظائفهـا الرئيسـة ،وهـي :التـدريس ،والبحـث العلمـي ،وخدمـة املجتمـع ،كمـا
أنها تعمل في نظام اجتماعي مفتوح على بيئة اجتماعية مؤثرة ،ومستجدات وتحوالت متسـارعة ،أهمهـا :تيـار العوملـة
وزي ــادة الث ــورة املعلوماتي ــة وث ــورة الاتص ــاالت ،التغي ـرات الحادث ــة ف ــي س ــوق العم ــل ومتطلب ــات التنمي ــة املس ــتدامة،
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التغي ـرات السياس ــية والاقتص ــادية ،والثقافي ــة ،كم ــا أن الاتص ــال والتواص ــل املتب ــادل ب ــين الحض ــارات ،وب ــروز ق ــوة
التك ــتالت وتن ــوع تش ــكيالتها ،وتص ــاعد املتغيـ ـرات املؤسس ــية ف ــي منظوم ــة إلادارة؛ باإلض ــافة إل ــى ظه ــور العدي ــد م ــن
املنافســين ،كــل ذل ــك أدى إلــى ض ــرورة تبنــي أس ــاليب جديــدة ف ــي ق ـراءة املتغي ـرات ومنهجيــات مغ ــايرة الختيــار الب ــديل
ألامثل ،مما اقتضت الحاجة إلى أن انتهجـت تطـوير ألاداء الاسـتراتيجي ،الـذي ُيمكـن الجامعـة مـن تحقيـق ذاتهـا ،بمـا
يكفــل مواجهــة املــؤثرات الديناميكيــة الحادثــة فــي تنظيماتهــا الداخليــة والخارجيــة ،وحتــى ال تقــف جامعــة البيضــاء
ثابتة أما تلك املتغيرات التي قد تهددها بالزوال ،فالتطوير الاستراتيجي يتحكم بمصيرها ويملي عليها أن تنتهجه حتـى
تتكيف مع املتغيرات بل وتتجاوزها.
ل ــذا الب ــد له ــا م ــن اتب ــاع منهجي ــة علمي ــة وأس ــلوب رش ــيد ،وتفكي ــر اس ــتراتيجي الستش ـراف آف ــاق املس ــتقبل والتنب ــؤ
بالنتـائج العلميــة ملواكبـة املتغيـرات قبــل إلاعـالن عنهــا ،تمهيـ ًـدا التخـاذ الخطــوات الكفيلــة بنجـاح أداء الجامعــة ،التــي
تنطلــق جميعه ــا مــن فك ــرة املقابل ــة املنطقيــة للف ــرص والتحــديات املحيط ــة م ــن جهــة ،وإمكانياته ــا وقــدرتها م ــن جه ــة
أخرى ،لصياغة استراتيجية مناسبة ،وطريقة إجرائية رسمية إلعداد استراتيجياتها وتنفيذها ،مما يسهم في تحديـد
م ــواطن تحس ــين وتط ــوير ألاداء ل ض ــمان اس ــتمرار الجامع ــة ف ــي مرك ــز تنافس ـ ي طوي ــل امل ــدى ،ولتس ــمو نح ــو تحقي ــق
الريـادة والتميـز فـي جميـع وظائفهـا وعملياتهـا وأنشـطتها ،وملنافسـة الجامعـات املحليـة مـن أجـل تجويـد أدائهـا ،وبالتـالي
تحقيق أهدافها وغاياتها ،وبناء مركز استراتيجي قوي ومتميز يحقق لهـا التحسـين والتطـوير املسـتمر إلدائهـا ،فـي ظـل
البيئة التي تعمل فيها والتي تتسم بالتغير والتجديد املستمر.
ولهــذا الغ ــرض ف ــإن ألامــر يتطل ــب أن تمتل ــك الجامعــة رؤي ــة اس ــتراتيجية عميقــة ،ورس ــالة واض ــحة ،واس ــتراتيجية
رصــينة؛ ملعرفــة مــا يمكــن أن تكــون عليــه فــي املــدى البعيــد ،وفــي ظــل تحليــل بي ــي ،وإلدراك قيــادات الجامعــة ووعيهــا
لتلـك املتغيـرات ،فقـد اتبعـت صـياغة اسـتراتيجيتها وتنفيـذها وتقويمهـا بمـا يمكـن مـن تحقيـق أداء اسـتراتيجي متفــرد.
م ــن هن ــا نج ــد أن جامع ــة البيض ــاء ص ــاغت اس ــتراتيجية محكم ــة لتحقي ــق الكف ــاءة م ــن أدائه ــا والتمي ــز عل ــى مس ــتوى
الوظ ــائف ألاساس ــية والفرعي ــة .وف ــي س ــبيل ذل ــك ت ــم تقس ــيم ألاه ــداف عل ــى ع ــدد م ــن ألاقس ــام لخل ــق تكام ــل ألاداء
الاستراتيجي على مختلف املجاالت والتوجهات ،وتتلخص تلك إلاجراءات في:
 إصدار لوائح وتشريعات تنظم ألاداء والعالقات داخل الجامعة بمختلف مستوياته.
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 تأكيد مفاهيم الالمركزية والتمكين وتنمية وحدات ألاعمال.
 خلق ثقافة تنظيمية داعمة للتحسين الهادف ،وتنمية ودعم التعاون والتفاعل الديمقراطي بين عناصرها.
 دراسة أسباب ضعف التحاق الطلبة للدراسة بكليـات الجامعـة ،وكـان مـن أهـم توصـياتها العمـل علـى افتتـاح كليـات
وتخصصــات نوعيــة والتنــوع بمــا يــالءم ميــول ورغبــات الطلبــة وحاجــات املجتمــع ،وفــي ســبيل ذلــك تــم افتت ـاح املعهــد
الطبي كنواة لتأسيس كلية الطب بحلول العـام الجـامعي 8082-8088م؛ تشـكيل لجنـة لدراسـة إمكانيـة إنشـاء كليـة
الزراعة والبيئة ،باإلضافة إلى إعداد موازنة تقديرية لدراسة جدوى إنشاء مصنع الحديد باملحافظة.
 تنفيذ برامج الدراسات العليا في التخصصات إلادارية والعلمية والتربوية.
 التأهيل املستمر لكادرها ألاكاديمي؛ بغية الحصول على كادر متخصص وذي مهارة عالية.
 الاهتمــام بالبحــث العلمــي؛ كونــه أح ـد الوظــائف ألاساســية للجامعــة وتلخــص ذلــك بإصــدار مجلــة جامعــة البيضــاء،
وتنظيمها ملؤتمرها العلمي ً
سنويا ،دعوة أكاديمي الجامعة لتأليف الكتاب الجامعي.
 تفعيل دور مركز التطوير وضمان الجودة عام8002م.
 البدء في توصيف البرامج واملقررات الدراسية ،وكانت نقطة الانطالق كلية التربية رداع ،قسم اللغة إلانجليزية.
 املشاركة الفعالة في عدد من ورش العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منهـا :ورشـة عمـل ملجلـس
الاعتماد ألاكاديمي ،والورشة املنتجة لقيادات الجودة في الجامعات اليمنية الحكومية و ألاهلية وقد شارك فيهـا 51
جامعة ،والعمل على تفعيل مخرجاتها على أرض الواقع.
 إعداد ورقة عمل الجامعة حول آثار انقطاع الراتب على منتسبي الجامعات و الحلول املقترحة ورفعها ملركز
ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي.
 انفتاح الجامعة على املجتمع ومؤسساته من خالل املشاركة فـي مختلـف ألانشـطة والفعاليـات ذات الصـلة الوثيقـة
باملجتمع.
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 الرفـع للجهــات الحكوميـة ذات العالقــة بحاجــة الجامعـة لــبعض املبــاني الحكوميـة غيــر املفعلــة ،باإلضـافة إلــى إعــادة
ترميم املباني املتاحة.
 سعي الجامعة لحوسبة أدائها بمختلف جوانبه باالعتماد على ألانظمة املتاحة (.)SAR- AFMIS
 البحث عن مصادر تمويل ذاتي ،ومشاركة مجتمعية ،منظمات ومؤسسات خارجية داعمة للتعليم.
 الرفع بتقارير تقييم سير العمل للجهات املختصة داخل الجامعة وخارجها بصورة دورية.
له ــذا؛ أض ــحى تحس ــين وتط ــوير ألاداء الاس ــتراتيجي لجامع ــة البيض ــاء ض ــرورة حتميـ ـة ملج ــاراة التغيـ ـرات البيئي ــة
والتف ــوق عليه ــا والت ــي يص ــعب التنب ــؤ به ــا وال ــتحكم فيه ــا ل ــذلك ف ــإن املس ــار الص ــحيح لالرتق ــاء ب ــالداء ه ــو التحس ــين
والتطوير باالبتكار وإلابداع ،فهي عملية طبيعية تقوم وفق عملية إدارية معتمدة على إدخال أساليب ومنـاهج أداء
مبتكرة ،في ظل نظام اتصال فعال وتوظيف ملواردها البشرية واملالية والتكنولوجيات الرقميـة ،والتقنيـات الحديثـة
فــي مراحــل متسلســلة ،كمــا أنهــا بحاج ــة إلــى نظــم علميــة معاصــرة لقي ــاس وتقــويم وظــائف الجامعــة وجوانــب أدائه ــا
الــوظيفي املختلفــة ،ممــا يض ــمن الانتقــال إلــى حالــة تنظيمي ــة أكثــر قــدرة علــى التمي ــز والتفــرد بأدائهــا محققــة ب ــذلك
تنمية مستدامة ،وهذا ال يمكن تحققه إال في ظل مناخ تنظيمي صحي.
وبـالرغم مــن ذلــك إال أن الجامعــة تواجـه صــعوبات ومشــاكل تحــد مـن تحقيقهــا لداء اســتراتيجي متكامــل ،ولعــل
أهم ما تم رصده يتمثل في:
 مــا تعيشــه الــبالد مــن تغي ـرات سياســية واقتصــادية واجتماعيــة طارئــة انعكســت أثارهــا سـ ًـلبا علــى ألاداء الاســتراتيجي
للجامعة.
 غياب مفهوم ثقافة تطوير ألاداء الاستراتيجي وعملياتها لدى أغلب قيادات الجامعة.
 ضعف إمكانيات الجامعة امللموسة وغير امللموسة ،وضعف قدرتها على تجديد البعض منها ً
ذاتيا.
ً
خصوصا في ظل انقطاع الرواتب.
 ضعف الانتماء لدى بعض منتسبي الجامعة
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 قصــور التفكيــر لــدى بعــض القيــادات وتركيــز توجهــاتهم نحــو ألاداء الــروتين واملشــكالت اليوميــة ،لضــعف قناعــاتهم
بأهمية النظر لألداء في آلاماد الزمنية بعيدة املدى.
 ضعف عالقة الجامعة باملجتمع كونه ينظر إليها كمؤسسة تعليمية منفصلة عن املجتمع ومتطلباته واحتياجاته.
ف ــال زال ــت الجامع ــة تع ــاني م ــن مش ــكالت تنظيمي ــة وإداري ــة ومالي ــة وأكاديمي ــة وبحثي ــة ومجتمعي ــة فرض ــتها هيمن ــة
التغي ـرات البيئي ــة ،وه ــذا ب ــدوره يتطل ــب إع ــادة النظ ــر ف ــي جمي ــع مف ــاهيم وأس ــاليب ألاداء املتبع ــة ،وض ــرورة تطبي ــق
اســتراتيجيات حديثــة هادفــة إلــى تحســين أداء الجامعــة مــن قبــل منتســبيها ،حتــى تــتمكن مــن تقــديم خــدماتها بجــودة
عالية.
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اجلامعة يف عيون شعرائها
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*اشهدي أيتها الدنيا جناحي*
بقلم د .شفيق علي القوسي
موفد اجلامعة إىل اخلارج ( اهلند )
اشهـدي أيتها الـدنيا نجـاحي
واكتبي السعد على وجه الصباحِ
وامألي اآلفـاق بِشـرًا وسـنـىً
وانثري األفراح في كف الرياحِ
قد أطل العز من إشـراقتي
وأنا ألثم في العليا ارتياحي
هاهمُ األقمار قد شعـوا فكم
من سناهم تغزل الدنيا وشاحي
ها هنا العلم الـذي نسـعى له
في ثباتٍ وإباءٍ وكـفـاحِ
فصروحي كلها تذرو السنا
في سالمٍ وهناءٍ وسـمـاحِ
سوف تمضي في المعالي فتيتي
ولظى الجهل سيأتيه اجتياحي
كل من قد رام عزًا شـامخًـا
يطلب العلم بصدق وانشراحِ
إنها البيضاء نجم سـاطعٌ
في سمانا ،وفرات ذو قـراحِ
لن ترى الدنيا على طول المدى
باسقات الجد إال في صباحي
وسأبقىٰ في ذرى الكون الندى
وعلى األرض سأمضي في كفاحي
صِـنـعتي العلم أسـاقيه الرؤى
هو طوق الفخر بل أمضى سالحِ
اشهدي أيتها الدنيا نجاحي
اشهدي أيتها الدنيا نجاحي
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جامعة البيضاء
بقلم أ .علوي أمحد امللجمي
موفد اجلامعة إىل اخلارج
مِنْ حَالكِ الليلِ حيثُ الجهلُ يحتفلُ *** إلى بصيصٍ من األنوارِ انتقلُ
لنورِ جامعةِ البيضاءِ إنَّ لها *** سنًا بقلبي بما في األرضِ يتصلُ
ألحْلَامُ واألَمَلُ
فقلتُ مِلْءَ يَقِيني فِيكِ مِلْءَ فَمِي *** َأنْتِ الحَقِيقةُ وا َ
شتَعِلُ
َأنْتِ البَصِيصُ الذي يَ ْدنُو َفيُوقظني *** والرُّوحُ مِنْ نُوْ ِركِ القُ ْدسِيِّ َت ْ
ألسْمَى وَمَوْعِدُنا *** في قِمْةِ المجْدِ ِم ْنكِ العَينُ تَ ْكتَحِلُ
ألجْمَلُ ا َ
َأنْتِ الغَدُ ا َ
وََأنْتِ في القلبِ شَيءٌ ال ُيحِيطُ بِهِ *** شِعْرٌ وإِنْ كانَ فهو النَّقْصُ والخَلَلُ
حبُوبَةُ اآلتي وَأنْتِ مَعِي *** ماضٍ وأَنْتِ الطُمُوحُ الحاضِرُ الجَلَلُ
وَأنْتِ َم ْ
إل ْنجَازُ والعَمَلُ
ُهنَا العُلومُ هُنا صَرْحٌ ُنشَيِّدُهُ *** ُهنَا البِناءُ ُهنَا ا ِ
ُهنَا مَصَانِعُ َأجْيالٍ ومَعْرِفَةٍ *** وَهَا ُهنَا َيبْدَأُ اآلتي ويَ ْكتَمِلُ
َبيْضاءُ َز ْينَها صَرْحٌ كَفَا ِتنَةٍ *** قد زَانَها عِقْدُها الدُّرِّيُّ والحُلَلُ
طنِهِ *** والعِلْمُ حَقٌ وفيما دُ ْونِهِ زَلَلُ
العِلمُ كالماءِ نفَّاعٌ لمو ِ
واليَومَ جامعةُ ال َبيْضاءِ رايتُها *** خَفََّاقَةٌ وهي في َأتْرابِها َمثَلُ
َمنَارَةُ العِلْمِ في أَرْضِي وغَا َيتُها *** أَنْ يَ ْرحَلَ الجَهْلُ واألَوْهامُ والعِلَلُ
حتَمَلُ
َفَأنْتِ  -جَامِعةَ البَيضا  -لِوَاقِعِنا *** ضَرُوْرَةٌَ ،ليْسَ في ذا األَمْرِ ُم ْ
إنََّا نُأَمَّلُ حَقًا أَنْ نَراكِ غَدًا *** صَ ْرحًا تُقَرَُّ بِهِ األَ ْكبَادُ وَالـمُقَلُ
إلخْالصِ مَعْ ِدنُهُمْ *** ال َيسْأَمُونَ وَلَمْ يَعْرِفْهُمُ الكَسَلُ
بِها ِرجَالٌ مِن ا ِ
هُمُ ال ُبنَاةُ سَوَاعِدُهُمْ ُمشَمِّرَةٌ *** مِن الجُهُوْدِ مِن األَفْكَارِ كَمْ بَذَلُوا
ستَضاءُ بِها *** هُمُ النُّجُوْمُ وَمَا كَلُّوا وما أَفَلُوا
هُمُ مَصَابِيحُ عِلْمٍ ُي ْ
ِمتُكُمْ *** مَنْ كانَ عَ ْونًا َفنِعْمَ الشَّهْمُ وَالرَّجُلُ
يَا أَهْلَنا في لِوا ال َبيْضاءِ ه َّ
َوإِنْ أَرَ ْدتُمْ لِهَذِي األَرْضِ َتنْ ِميَةً *** فَمَا لَكُمْ دَوْنَها في سَ ْعيِكُمْ بَدَلُ
أليَادِي ال ِبيْضِ مَا بَ ِقيَتْ *** مَعْمُوْرَةٌ فِي ُربَى البَيضاءِ أَوْ طَلَلُ
َتحِيَّةً لِ َ

~ ~ 242

61

0206

النشيد
أ .علوي الملجمي
َأشْرِقِي يَا شَمْسُ مِنْ فَوْقِ شَمَّرْ *** وَاسَطَعِي مِنْ فَوْقِ هَامِ العَامِرِيَّةْ
ِايْهِ يَا َبيْضَا َءنَا بِالْعِلْمِ نَ ْفخَرْ *** جَامِ َع ُتنَا َفخْ ُرنَا أَغْال عَطِيَّةْ
س َبئِيَّةْ
سنَاها بِأَرْضٍ َ
َميْهَا َفتَ ْكبَرْ *** إِذْ غَ َر ْ
لِلْعُال إِنَّا ُنن ِّ
عيُوْنُ الْكُلِّ َنحْوَ الْعَالَمِيَّةْ
صيْنَ الْغَرْسُ يُمْطَرْ *** وَ ُ
ِبجُهُوْدِ الْ ُمخْلِ ِ
**** **** ****
شبْرٍ *** وَمِنَ الْ َبيْضاءِ َتحَيا الجَامِعَةْ
مِنْ بِالدِي كُلِّهَا مِنْ كُلِّ ِ
َوإِلَى كُلِّ يَدٍ قَدْ َأسْهَمَتْ *** وَإِلَى ا ْل َبيْضاءِ َأنْتِ الصَّانِعَةْ
َو َتحِيَّاتٌ يُرَتِّلُها الشَّذَى *** لِلْعُقُوْلِ ال َّنَيْرَاتِ الرَّائِعَةْ
جنِي مِنْ ثِمَارٍ يَانِعَةْ
سيَأْتِي رَائِدًا *** سَوْفَ َي ْ
جيْلٌ َ
مِنْ ُهنَا ِ
**** **** ****
حنَاهَا ِبحُبٍَّ عَهْ َدنَا
ِزنَا وَ َفخَ ُرنَا *** قَدْ َم َن ْ
جَامِ َع ُتنَا ع ُّ
سنَا
سَوْفَ َنبْذِلُ كُلََّ مَا فِي ُوسْ ِعنَا *** ِلنَرَاهَا في السَّمَوَاتِ َ
حنَا
طنَا *** فَ ْلنَذُبْ جُهْدًا ِليُعْلَى صَ ْر ُ
حيِي الوَ َ
جيْلَ َو ُن ْ
صنَعُ ال ِ
نَ ْ
َوِل َيبْقَى دَائِمًا َفخْرًا َلنَا
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هيالبيضاء
بقلمأ.إميانالشرعي
معيدةيفقسماللغةالعربية-كليةالرتبيةوالعلومرداع
وقَفنَا في صفوفِ الواردينا...مع روادِ علمٍ نابهينا
سمعْنا من أحاديثِ المعالي...عن البيضا حديثًا مستبينا
تجلتْ في سماءِ العلمِ حتى...تراءى ليلُها صبحًا مبينا
توارى الجهلُ حين رأى سَناها...ون ُِّب ْئنَا أُفولَ الجاهلينا
فسلْ عنها المعالي إن أردتَ...وسلْ عنها جموعَ الباحثينَا
وسلْ قاعاتَها عن فيضِ علمٍ...وحقلِ مكارمٍ منه سُقينا
نهلْنا من رياضِ العلمِ فيها...وجئناها وفودًا دارسينا
ورتلنا حديثًا نرتضيه...وطفنا أربعا فيها سنينا
و من يطلبْ مواصلةً وسعيًا...يَردْ من نبعِها عَذْبًا مَعِينا
حبْكٍ رَصِينا
خطبْنا ودَّها دهرًا لترضى...فجاء الردُّ في َ
هي البيضاءُ جامعةٌ وصرحٌ...ومعراجٌ لكل الطامحينا
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يا جامعتنا
بقلم أ.عبداهلل قاسم الظبياني
مدرس يف قسم العلوم الرتبوية  -كلية الرتبية والعلوم رداع
يا جامعتنا الجامعة
تمضي خطأ متسارعة
تمضي على درب الهدى
.للرأس دوماً رافعة
بيضاء لها من اسمها..
حروفُ مجدٍ ناصعة
يا مرتعاً يبني العقول
من العقول اليانعة
من يبتغي منك العال
يلق المعالي الساطعة
فأنت مصباحُ الدجى
أنت النجومُ الطالعة
وسحابة تعلو الرؤوس..
تمطر علوما نافعة
قد انبتت من حولها
حقول علم واسعة
دمتِ مناراً للهدى
يا جامعتنا الجامعة
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يف هامة اجلامعة
بقلم  .طالل حسني التخ احلطام
خريج قسم اللغة العربية  -كلية الرتبية والعلوم رداع
في هامة البيضاء بنينا جامعة
نور المعالي في سمانا والشعاع
درَّة يمانية و نجمة ساطعة
تفخر بها البيضاء وتتشرف رداع
كنز الحضارة والعلوم النافعة
بحر الثقافة والسفينة والشراع
في العلم قوتها وقوة دافعة
سالح قوَّة في مجاالت الصراع
صارت على عرش اليمن متربعة
واهدافها في كل قمَّة وارتفاع
فيها الكوادر والعقول الرائعة
هاماتها فوق الشوامخ والقالع
ترسم خطاها في الدروب الواسعة
والمجد غايتها وللمجد اتَّساع
هذه هي البيضاءوهذا الجامعة
خبَّر عليها يازمن في كل ساع.
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املتوفون من منتسيب اجلامعة
م

االســــــــــــــــــــــــــــــــم

الصفـــــة

الكلية

القســــــم

1

أ  .عبداهلل محمد محمد فارع

مدرس

الفيزياء

التربية البيضاء

2

د  .عبدالكريم عبداهلل علي ثابت

أستاذ مساعد

الفيزياء

التربية والعلوم رداع

3

أ .أحمد حمود هادي قطران

مدرس

اللغة اإلنجليزية

التربية البيضاء

4

د  .محمد أحمد عبدالرحمن الحميقاني

أستاذ مساعد

المحاسبة

العلوم اإلدارية البيضاء

5

د  .مختار إبراهيم فضل القدسي

الفيزياء

التربية والعلوم رداع

6

أ.د .عبداهلل عمر المسيبلي

7

أ .غازي علي أحمد الهندي

أستاذ مساعد
نائب رئيس الجامعة
الدراسات اإلسالمية عميد كلية التربية البيضاء
للدراسات العليا
والبحث العلمي
مدير إدارة الحسابات  -اإلدارة العامة للشؤون المالية

2

أ .عبدالرحمن عبداهلل الصبري

أمين مكتبة كليتي التربية والعلوم والعلوم اإلدارية والحاسبات رداع
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شعارات اجلامعة
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علم اجلامعة
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البيان اخلتامي
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على أشرف خلق هللا املرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين.
أما بعد.

َ
نختتم فعالية يوم العلم الذي نحييه اليوم؛ ليكون فاتحة خير وعمل وإنجاز ،فالجامعة تسعى للوصول إلى أرقى
ً
ً
وإعدادا ملا سيتم بإذن هللا تعالى،
تتويجا ملا تم إنجازه
املستويات العلمية؛ لتلحق بركب السابقين ،و ُيعد هذا اليوم

فقد خطت الجامعة خطوات طيبة نحو التقدم العلمي ،مقا نة بما كانت عليه ً
سابقا ،والزالت في أول الطريق إذ إننا
ر
نطمح أن نراها تفتتح كليات جديدة كالزراعة ،والبيئة ،والطب ،والهندسة ،وعلوم الحاسوب ،كما نسعى الستكمال
برامج املاجستير في مختلف التخصصات املتاحة ،منها :علوم الحياة ،والعلوم التربوية ،والفيزياء ،واللغة العربية،
واملحاسبة ،وإدارة ألاعمال ،وقر ًيبا سنقوم بتدشين برنامج تأهيل املعلمين أثناء الخدمة لحملة الدبلوم بعد الثانوية
العامة ،وتعمل الجامعة على توثيق إلانتاج العلمي للكادر ونشره ،وتعملً -
أيضا على تطوير املوقع إلالكتروني وإنشاء

مواقع إلكترونية خاصة باملجلة واملؤتمرات العلمية وإلانتاج العلمي وتحديثها باستمرار ،وسيتم تحويل املجلة من
إصدار إلى إصدارين ألاول خاص بالعلوم إلانسانية والثاني خاص بالعلوم التطبيقية ،وتخطط الجامعة لتوصيف
البرامج واملقررات الدراسية في مرحلتي البكالوريوس واملاجستير ،وإقرار جائزة البحث العلمي ،وسلسلة الكتاب
ً
وسعيا نحو الاستفادة من إلانتاج
الجامعي ،وتأهيل خريجي البكالوريوس بشهادة التوفل ورخصة قيادة الحاسوب،
العلمي في الجامعة تسعى لتفعيل دورها في خدمة املجتمع من خالل أبحاث تالمس الواقع ،من ذلك دراسة إنشاء
مصنع الحديد الذي سيعود نفعه على املحافظة ،ودراسة قياس تركيز غاز الرادون املشع وبعض املعادن الثقيلة
آلبار مياه الشرب في منطقة رادع لتقييم مخاطرها الصحية ،التي خرجت بنتائج هامة تخص املنطقة وما حولها.
ُ
البد هنا من إلاشارة إلى احتياجات الجامعة الضرورية التي يجب توافرها حتى تؤتي العملية التعليمية أكلها ،من
ذلك حاجة الجامعة إلى مصادر تمويل داعمة لها ،و قد تم إعداد مصفوفة احتياجاتها؛ لتنفيذ استراتيجيتها،
وإصالح واقعها ،ثم متابعة كافة الجهات لتمويلها والسعي بالتنسيق مع قيادة الوزارة لعقد املؤتمر الوطني لدعم
الجامعة وإنشاء صندوق دعم الجامعة ،كما تعاني الجامعة من عدم وجود مقر أمن وثابت للوثائق؛ لن املباني
الحالية مستأجرة ،وهذا يعرقل حوسبة العمل ،وتطبيق نظام سار(  )sarبالتنسيق مع مركز تقنية املعلومات في
التعليم العالي ،وكذلك البد من التنبيه إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الكادر إلاداري وتأهيل إدارة الخريجين في
الكليات ،وافتتاح أقسام التنسيق إلالكتروني في إدارات شؤون الطالب في الكليات ،ومن ألاهمية بمكان إلاشارة إلى
ضرورة تفعيل نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطالب في ألانشطة التثقيفية والتوعوية والرياضية؛ مما يسمح
باكتشاف املواهب والقدرات ،وتشجيع إلابداع ،وتعزيز الصمود ومواجهة العدوان ،وعدم ترك الشباب فريسة
للحرب الناعمة ،وعدم حصر عمل نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطالب في التنسيق ،والتسجيل ،وإصدار الوثائق،
ً
واحتفاالت التخرج ،كما نؤكد على ضرورة أن يكون العمل مؤسس ًيا وأن يستفيد من تجربة إقرار 01الئحة ودليال
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من شهر فبراير 8002م وحتى تاريخه ،وأال تكون املسالة مرتبطة بشخص رئيس الجامعة فإن تغير أو نقل يتم
التراجع والنقض؛ بل البناء والتطوير أي يكون العمل مؤسس ي عبر املجالس واللجان ،ونؤكد هنا على ضرورة
ُ
التدقيق و عدم الخلط بين اللوائح  ،كما شكلت لجنة ملراجعة الالئحة التنظيمية للدراسات العليا والالئحة املالية
بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم ( )022لسنة 8080م بشأن تعديل نظام الدراسات العليا ،وفي هذا املجال نوص ي
بضرورة تعديل الدليل التنفيذي للشؤون ألاكاديمية بعد إقرار الئحة مركز التطوير ألاكاديمي وضبط الجودة،
وضرورة إدراج الجانب املالي املوجود في الئحة املاجستير التنفيذي في الالئحة املالية للدراسات العليا ،و نأمل أن
تتمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنجاز أعمال لجان مراجعة تشريعات التعليم العالي خاصة التداخل
بين قانون الجامعات وقانون التعليم العالي وكذلك الازدواج بين تشريعات التعليم الحكومي والتعليم الخاص
وألاهلي وضرورة إشراك الجامعات وإلادارات العامة للشؤون القانونية في إعداد تعديالت تشريعات التعليم العالي،
وال ننس ى موضوع استقالل الجامعات الذي يسبب ً
لبسا بين الجامعات والجهات الحكومية والسلطات املحلية ومن
املهم مراجعته وتوضيحه و ضرورة حصر وتوثيق ممتلكات الجامعة؛ لنها موزعة بين جامعتي صنعاء وذمار التي
كانت الكليات تتبعها قبل تأسيس الجامعة ،ووثائق ومخططات املباني القائمة التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم،
ونؤكد ً
أخيرا على ضرورة تزويد إلادارة العامة للشؤون القانونية بموظفين من حملة شهادة الشريعة والقانون
وعلوم الحاسوب.
ونخرج بعد هذه الفعالية بعدة توصيات أبرزها تضمين أبحاث التخرج في املؤتمر العلمي الثالث ،القديمة
والجديدة والعمل على تعديلها والاستفادة منها ،كما نوص ي بتوثيق ألادب الشعبي الخاص بمحافظة البيضاء
وإصدار موسوعة متكاملة عنه يعدها قسم اللغة العربية وتشرف عليها رئاسة الجامعة.
دمتم ودام اليمن بخير.
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