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¶ متى وجدت العزيمة القوية لدى الدولة ستمضي األتمتة بسالسة والمستفيدون من الوضع اليدوي يرفضون التغيري
ــور.. أخذتم •  بداية مهندس أن

ــرا  مؤخ ــتري  املاجس ــالة  رس
ــوم  وعل ــة  الهندس ــة  كلي ــن  م
ــان  الخون ــوب-جامعة  الحاس
ــا- بجمهورية  ــة تشانغش -مدين
ــار  املضم يف  ــعبية  الش ــني  الص
ــات التعليم  ــي ألتمتة خدم التقن
ــة  الحوكم ــاه  بإتج ــايل  الع
ــا  ــن.. حدثن ــة يف اليم االلكرتوني
ــا الذي  ــالتكم وم عن جوهر رس
دفعكم لهذا املجال..؟! وإىل ماذا 

خلصت رسالتكم العلمية.. ؟ 
ــؤالكم حول دافعي نحو  ــارة إىل س - باإلش
ــة  ــار تلبي ــي يف إط ــو يأت ــص، فه ــذا التخص ه
ــة  ــا فيه خدمة املؤسس ــات الوطن مل احتياج
ــارعة  ــة التطورات املتس ــة يف مواكب التعليمي
ــي.. وانطالقا  ــة والعرص الرقم ــم التقني يف عال
ــارات العمل البحثية  من ذلك يف مجاالت مس
ــالة - املعنونة بـ  ــة للرس ــة والتطبيقي النظري
 Implementation of Higher Education"
 Services Methodology towards
ــة  E-Government in Yemen ".. والرتجم
ــة  ــة لها : " تنفيذ منهجية إعادة هندس العربي
ــة  ــاه الحوكم ــايل باتج ــم الع ــات التعلي خدم
ــة املنهجية  ــة يف اليمن.."- يف دراس االلكرتوني
ــي  ــات الت ــة الخدم ــادة هندس ــليمة إلع الس
ــث  والبح ــايل  الع ــم  التعلي وزارة  ــا  تقدمه
ــلطة الضوء عىل خدمة تصديق  العلمي، مس
ــادرة  ــية الص ــالت الدراس ــهادات واملؤه الش
ــات التي  ــم الخدم ــة من أه ــن كخدم ــن اليم م
تقدمها الوزارة يف الوقت الحايل،  وتمت خالل 
ــة املصادقة  ــة لخدم ــة تحليلي ــث دراس البح
ــهيل  ــايل والوضع املقرتح لتس ــع الح يف الوض
وضبط تقديم الخدمة بما يضمن رضا طالبي 

الخدمة ومصلحة املجتمع.. 
ــة فأود  ــه الدراس ــت إلي ــا خلص ــا أهم م أم
ــن  م ــة  جمل إىل  ــت  أفض ــا  أنه إىل  ــارة  اإلش
ــادة  إع رضورة  ــىل  ع ــددة  املش ــات  التوصي
ــات  والخدم ــة  اإلداري ــات  العملي ــة  هندس
ــن  ــا ضم ــتمرار تقديمه ــاح اس ــان نج لضم
ــة، باإلضافة إىل  خدمات الحوكمة اإللكرتوني
رضورة استحداث جهة تكون معنية ومتابعة 
ــة التي  ــات الحكومي ــة الخدم ــادة هندس إلع
ــات  ــا للمواطنني يف كافة املؤسس يتم تقديمه
ــة تضمن  ــات حديث ــق منهجي ــة وف الحكومي
جودة الخدمة ورسعة تقديمها واالبتعاد عن 
الروتني اململ واإلجراءات التي ال تعطي قيمة 
ــع.. واألهم  ــة واملجتم ــة لطالب الخدم مضاف
ــىل  ــكأت ع ــج ات ــات أو النتائ ــذه التوصي أن ه
ــالع عىل تجارب عاملية  املنهج املقارن يف االط
ــاء مجمع خدمي  ــام منها إنش ــاع الع يف القط
ــايل والرتكيز  ــات التعليم الع ــي لخدم الكرتون
ــدف الرئييس الذي  ــة املواطن واله عىل خدم
ــوزارة.. ال أن يتم الرتكيز  ــه ال ــئت من أجل أنش
ــرار  ــاب الق ــني وأصح ــة املوظف ــىل مصلح ع
ــل والقوانني التي عفا  ــكل الوظيفي املم والهي
ــه ضمن  ــا تم تصميم ــو م ــن... وه ــا الزم عليه
الدراسة التي قدمت منهجية مقرتحة إلعادة 
ــة الخدمات الحكومية وفق، منهجيات  هندس
ــة اليمن، وصوال  ــب مع حال ــا يتناس BPR وبم
ــدة ملخرجات  ــات موح ــدة بيان ــاء قاع إلنش
ــىل  ــه ع ــن.. والحمدلل ــايل يف اليم ــم الع التعلي
ــان لجنة  ــة استحس توفيقه فقد نالت الدراس
ــادة بها وأوصت بطباعتها..  املناقشة، واإلش
ــودة إىل أرض  ــاح والع ــىل النج ــداً لله ع وحم

الوطن بحفظه وسالمته..
ــن جمهورية •  ــم مؤخراً م عدت

الصني الشعبية بعد عدة سنوات 
ــم  تقييمك ــا  م ــا،  علي ــية  دراس
ــني،  الص إىل  ــني  املبتعث ــالب  للط
ومستوى تحصيلهم املعريف..؟! 
ــع  ــرتدي الوض ــروا ب ــف تأث وكي
األقتصادي واملعييش يف الوطني 
جراء العدوان والحصار ما أدى  

إىل تأخر اعتماداتهم املالية..؟!
- الطالب اليمنيون املبتعثون يف الصني ويف 
كافة البلدان متميزون بشكل عام ويحصلون 
ــم  ــون بالتكري ــة ويحظ ــدالت عالي ــىل مع ع
واإلشادة يف البلدان التي يدرسون بها.. وهذا 
ــته أثناء دراستي يف الصني، ومن خالل  ما ملس
ــري من زمالئنا الطالب  تواصيل ومتابعتي لكث
يف الخارج، فالتحصيل العلمي كان جيدا وما 

يزال.
ــف له هو أن الطالب املبتعثني   ولكن ما يؤس
ــاة  ــون معان ــم يعان ــاء العال ــني أو أنح يف الص
ــدون عىل املنح  ــيما من هم معتم ــديدة الس ش
ــون عىل  املعتمدة من اليمن، وكذلك من يدرس
حسابهم الخاص كون اثر العدوان والحصار 
ــذا البلد.  ــل إىل كل أرسة يف ه ــن يص ــىل اليم ع
وحقيقة اإلجرام الذي تمارسه دول العدوان 
ــذا يشء  ــوس الطالب وه ــري يف نف ــه تأثري كب ل
ــعبنا كبري لم  ــي فحجم اإلجرام بحق ش طبيع
ــب ينتابه القلق عىل  ــبق له مثيل وكل طال يس
ــعبه جراء العدوان الهمجي  أهله وارسته وش
ــرتدي األوضاع  ــية ونتيجة ل ــن ناحية نفس م
ــي تؤثر عىل التحصيل  من الناحية املالية الت
ــديد  العلمي للطالب فالبعض مطالبون بتس
ــن  ــون ع ــض يبحث ــية والبع ــوم الدراس الرس
ــكن وتأمني املرصوف  ــداد إيجار الس كيفية س
الشهري وتزايدت حالة القلق بعد نقل البنك 
ــدوان القابعني  ــم ان مرتزقة الع املركزي ورغ
ــىل عائدات  ــيطرون ع ــادق الرياض يس يف فن
ــاب  ــط وإيرادات املنافذ الحدودية وحس النف
ــارج إال  ــي بالخ ــة االحتياط ــة الصعب العمل
انهم لم يستطيعوا سداد مستحقات الطالب 
ــية وكذا املساعدة املالية  ــوم الدراس من الرس
ــد ويتم تأخري  ــني للبل ــودة الخريج وتذاكر ع
املستحقات بدون مربر وبدون أدنى مسؤولية 
ــة خارج البلد  تجاه الطالب املبتعثني للدراس
ــتحقات  ــأس من رصف املس ــح الي حتى أصب
ــيد املوقف لدى الطالب وتوجه البعض  هو س
ــة لتأمني  ــن الدراس ــرى بعيدا ع ــال أخ ألعم

معيشته.
ــوع •  موض إىل  ــودة  بالع

تخصصكم.. كيف تقرأون البيئة 
الثقافية واالجتماعية والعملية 
ــة  ــم اليمني ــات التعلي يف مؤسس
وهل هي مالئمة للميض يف مسار 

األتمتة..؟
ــة لدى  ــة القوي ــدت العزيم ــا وج ــى م - مت
ــاريع األتمتة بسالسة..  ــتميض مش الدولة س
ــب ومالئم  ــت مناس ــد أن الوق ــا أعتق ــىل م وع

ــوائيات  للرشوع يف األتمتة والتخلص من عش
ــارة إليه هو  ــدوي.. لكن ما أود اإلش العمل الي
ــكلة املحورية يف اليمن وعىل مستوى  أن املش
ــدء بتقديمها  ــم الب ــات التي يت ــم الخدم معظ
الكرتونياً تتمثل يف ان هناك ثلة من املستفيدين 
من الوضع اليدوي والعشوائي يحاولون بكل 
ــال الكرتوني حفاظاً  ــويه أي انتق ما أمكن تش
ــخصية وإن  عىل مصالحهم وامتيازاتهم الش

كان املترضر هو املواطن واملجتمع.
حدثنا عن مؤسسات التعليم • 

ــم العميل  ــم ارتباطك ــايل بحك الع
السابق معها..؟!

ــايل كان هناك  ــم الع ــق بالتعلي ــا يتعل - فيم
ــاب  ــن وأصح ــل يف املتنفذي ــري يتمث ــق كب عائ
ــض  ــاريع بع ــوا يف مش ــن انخرط ــرار الذي الق
ــد طوىل يف  ــة، وكانت لهم ي ــات األهلي الجامع
ــالل نفوذهم،  ــن خ ــرار بالوزارة م ــاذ الق اتخ
ــول للخدمات  ــدم التح ــر يف ع ــه اث ــا كان ل مم
ــط واإلجراءات  ــة وتطبيق الضواب االلكرتوني
ــخاص  واألش ــات  الجامع ــد  ض ــة  القانوني
ــل  ــة، اآلن اضمح ــم التعليمي ــني للنظ املخالف
ــم  ــال عودته ــم احتم ــا رغ ــاً م ــم نوع تأثريه
ــة دون تحقيق أي تطور  ومحاولتهم للحيلول
ــض  ــراءات بع ــىل إج ــي ع ــب الرقاب يف الجان
ــع  ــي املجتم ــن بوع ــة، لك ــات املخالف الجامع
ــكلة وتأثريها، وبوجود قيادات  وتفهمه للمش
رشيفة ومسؤولة تعي مسؤوليتها وواجباتها 
ــتحواذ عىل  ــودة لإلس ــتبوؤ محاوالت الع س
ــاركني يف  ــن قبل بعض النافذين املش القرار م

بعض الجامعات األهلية بالفشل.. 
ــالل متابعتي  ــتطيع القول من خ لكني أس
يف  ــيس  املؤس ــل  العم ــات  ملجري ــتمرة  املس
ــايل وبحكم تخصيص  ــات التعليم الع مؤسس
ــة إن وزارة  ــالتي العملي ــال رس ــي ومج التقن
ــت يف  ــي مض ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي
ــة  ــى وثاب ــالث بخط ــرية الث ــنوات األخ الس
ــة العملية  ــم ظروف البيئ ــاه األتمتة رغ باتج
التي ألقى العدوان والحصار بقتامته عليها.. 
وهذا يحسب لقيادة الوزارة خالل فرتة الفراغ 
ــهده  ــت تش ــذي كان ــي ال ــايس والحكوم الرئ
ــرتة ما أطلق  ــاتها أو ف أجهزة الدولة ومؤسس

عليها "فرتة القائمني باألعمال"..
ــا •  كم ــم  متابعتك ــالل  خ ــن  م

ــم.. ما هو تقييمكم ملرشوع  أرشت
البوابة االلكرتونية كخطوة عىل 
ــة التعليم  ــه مؤسس ــق أتمت طري

العايل.. ؟!
- ال خالف أن البوابة اإللكرتونية من أفضل 

ــع  ــن واملجتم ــدم املواط ــي تخ ــاريع الت املش
ــت أداة  ــواء وانها ليس ــة عىل حد س والحكوم
ــفافية  ــط بل أداة قوية لتعزيز الش للرتفية فق
ــوة،  ــوبية والرش ــاد واملحس ــد من الفس والح
ــذه وإن كانت  ــدام عىل خطوة كه ــًة اإلق حقيق
محدودة بالتنسيق للجامعات من قبل وزارة 
ــث العلمي للعام الثاني  التعليم العايل والبح
ــة التي  ــروف الصعب ــوايل يف ظل الظ ــىل الت ع
ــا بالدنا الحبيبة تعترب خطوة طموحة  تمر به
وايجابية تحسب لصالح قيادة الوزارة وتدل 
ــالح االختالالت  ــة يف إص ــىل ان هناك جدي ع
ــم العايل يف  ــاع التعلي ــا قط ــي منه ــي يعان الت
ــياق  ــنوات... غري أن املهم يف الس اليمن منذ س
هو االستمرار يف املرشوع مهما واجهته هناك 
ــات فمعظمها مصطنعة  ــات أو عقب من تحدي
ــن يعتقدون انهم  ــون التغيري ومم ممن يقاوم
ترضروا من الخدمات اإللكرتونية سواء كانوا 
موظفني أو أصحاب قرار أو جامعات، فالعالم 
ــارعة عىل  ــوالت متس ــهد تح ــن حولنا يش م
الصعيد التقني والتكنولوجي وبدون مواكبة 
هذه التحوالت التطورات سنتخلف عن ركب 

عرص املجتمع املعريف الرقمي..  
ــيق املوحد للجامعات اليمنية  موقع التنس
ــات التعليمية منذ  ــراود املؤسس ــاً ي كان حلم
ــوم وهو  ــاً الي ــار واقع ــنوات، لكنه ص ــرش س ع
ــتمر العمل بها، وفق  انجاز مجد ومثمر إن اس
ــة تكامل األطراف يف تعزيز وتطوير هذه  عملي
ــا بخدمات  ــة واملفصلية وربطه ــة الهام النقل
ــب والجامعة  ــدم الطال ــرى، تخ ــة اخ تعليمي

واملجتمع أيضاً.. 
أن •  ــن  ــذي يمك ال ــا  ــا م تفصلي

ــة  والجامع ــب  الطال ــتفيده  يس
ــبيل املثال ال  ــىل س ــع ع واملجتم

للحرص..؟
ــوم  ــا يق ــه عندم ــب فإن ــبة للطال - بالنس
ــجيل من خالل موقع التنسيق املوحد  بالتس
ــرشوط الواجب  ــة ال ــن البداي ــرف م ــو يع وه
ــوب وهل تنطبق  ــا يف التخصص املطل توفره
عليه وهل التخصص مرخص من قبل الوزارة 
وغريها من األمور التعليمية فإن ذلك سيمثل 
ــل العلمي ويكون  ــه يف التحصي ــًال مهماً ل عام
ــق الضوابط  ــته يتم وف ــري دراس عىل ثقة ان س
ــت املصادقة عىل  ــأ فيما بعد أو وق ولن يتفاج
ــهادة تخرجه بأن هناك إجراءات مخالفة  ش
ــرشوط واملعايري أو  ــب ال ــواء من جان تمت س
ــوا  ــب الرتخيص كالبعض ممن درس ــن جان م
ــل الوزارة  ــري معرتف بها من قب تخصصات غ
ــة التعليمية.  ــة لألنظم ــم مخالف ــم قبوله أو ت

ــيضمن ان الطاقة  ــة إىل ان الطالب س باإلضاف
ــق ما هو  ــتكون وف ــة س ــتيعابية للجامع االس
ــق إمكانية الجامعة ألن فتح الباب  محدد ووف
ــتيعابية  ــة االس ــوق الطاق ــة ف ــىل مرصاعي ع
ــه العلمي  ــب وتحصيل ــرضر بالطال ــق ال يلح
ــة ومعاملها  ــق الجامع ــن مراف ــتفادته م واس

واساتذتها.
ــا  دوره ــتؤدي  س ــات  للجامع ــبة  وبالنس
ــط التعليمية بمعايري  ــاً للقانون والضواب وفق
ــا يخدم  ــة الجامعات وبم ــني كاف ــاوية ب متس
ــيكون هنالك تنافس رشيف فيما  املجتمع وس
بني الجامعات وفقاً للمعلومات التي ستوفرها 
الخدمات االلكرتونية يف حالة تطويرها حول 
تقييم كل جامعة ومدى انضباطها والتزامها 
ــع معرفة ترتيب  ــني مما يتيح للمجتم بالقوان
ــام  ــد يف كل ع ــتوى البل ــىل مس ــات ع الجامع
ــفافية ووفق  ــدول بكل ش ــل بقية ال درايس مث

معايري محددة. 
ــيكون  ــن الطبيعي انه س ــع فم ــا املجتم ام
ــة التعليمية يف  ــط العملي ــن ضب ــتفيداً م مس
ــرضر عليه بالغاً يف حالة  الوقت الذي يكون ال
ــني  ــاب لدكاك ــح الب ــي وفت ــالت التعليم اإلنف
ــم العايل للمتاجرة والبيع والرشاء عىل  التعلي
ــر من مخرجات  ــاب املجتمع الذي ينتظ حس
ــداً له وأداة لتغيري  ــم العايل ان تكون راف التعلي
ــق بالتهرب الرضيبي  الواقع. أيضا فيما يتعل
واخفاء معلومات عن عدد الطالب امللتحقني 
ــالل  ــن خ ــتتوفر م ــة س ــات األهلي بالجامع
ــذا الجانب  ــفافية يف ه التحول اإللكرتوني ش
بما يعود بالنفع عىل املجتمع وتطوير التعليم 

العايل يف اليمن..
ــىل •  ع ــم  مالحظاتك ــي  ه ــا  م

ــرشوع البوابة  ــب الفني مل الجان
ــا مركز  ــي نفذه ــة الت االلكرتوني
تقنية املعلومات بوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي.؟
ــع  ــل يف املوق ــور هائ ــاك تط ــة هن - حقيق
ــات  للجامع ــد  املوح ــيق  للتنس ــي  اإللكرتون
ــات األهلية  ــتثناء الجامع ــة" باس "الحكومي
والوضع أفضل مما كان عليه يف العام السابق 
ــح ذلك  ــة التجربة، ويتض ــت بداي ــا كان كونه
ــات  ــة وواجه االلكرتوني ــة  البواب ــر  يف تطوي
ــيق  التنس ــراءات  إج ــيط  وتبس ــتخدم  املس
ــا  أيض ــة،  الحكومي ــات  للجامع ــي  اإللكرتون
ــيق  ــهولة الوصول ملعايري التنس ــن حيث س م
ــفافية املعلومات  ــذا ش ــل أي طالب وك من قب
ــتيعابية لكل  ــة االس ــة الطاق ــن حيث معرف م
ــيق واختبار القبول  تخصص ومواعيد التنس
وأماكنها وغريها من املعلومات املهم معرفتها 
ــم تقديمها  ــن املفرتض ان يت ــبقاً والتي م مس
ــكل  ــن خالل املوقع بش ــع م ــب واملجتم للطال
ــوزارة  ــة ال ــة اىل مراجع ــم دون الحاج منظ
ــل من قبل  ــم بالفع ــا ت ــذا م ــات، وه أو الجامع
ــيق املوحد لهذا العام للجامعات  موقع التنس
ــة جميلة جداً  ــا هناك جزئي ــة. أيض الحكومي
ــول  ــج القب ــىل نتائ ــالع ع ــة اإلط ــي إتاح وه
ــكل جماعي وفردي من خالل املوقع عىل  بش
ــتوى كل كلية وتخصص دون الحاجة اىل  مس
البحث عن مواقع الجامعات والتواصل معهم 
ــى تفعيل هذا الجانب  ــن قبل الطالب ونتمن م

من خالل املوقع وقت إعالن نتائج القبول.
وما هي رؤيتكم أو مالحظتكم • 

عىل خدمة التنسيق عرب رسائل 
ــي  ه ــا  وم ..؟!   sms ــل  املوباي
إزاء  ــوزارة  ال ــادة  لقي ــم  دعوتك

قضية األتمتة.. ؟!
ــيق عرب الرسائل  ــبة لعملية التنس - بالنس
ــا  م ــاً  نوع ــب  متع ــه  ان ــادي  باعتق  (SMS)
ــق موبايل يتم  ــة تطبي ــف وينبغي إتاح ومكل
ــوق (بالي) ويف موقع التنسيق  تنزيله يف الس
ــىل هواتفهم  ــه ع ــن تثبيت ــالب م ــن الط ليتمك
والتعامل معه بشكل أسهل وأرخص وأنسب 
ــواًء  ــذة واحدة س ــرب ناف ــيق ع ــون التنس ليك
ــا أن من  ــر.. كم ــل أو الكمبيوت ــرب املوباي كان ع

ــل من قبل  ــاب التفاع ــات أيضاً.. غي املالحظ
ــيق  ــات التعليم األهيل، فعملية التنس مؤسس
ــت كما هي  ــات األهلية الزال ــد للجامع املوح
ــم تحديثها كما يف  ــنة املاضية لم يت ــه الس علي
ــكلة  ــم ما املش ــة وال اعل ــات الحكومي الجامع
ــيق متشابهة خاصة  رغم ان إجراءات التنس
ــات الحكومية  ــام املوازي يف الجامع بني النظ
ــدا اختبار  ــة فيما ع ــات األهلي ــني الجامع وب
ــي الرتكيز عىل  ــول.. يف الوقت الذي ينبغ القب
ــات  ــات الجامع ــراءات ومعلوم ــفافية إج ش
ــات  ــة املعلوم ــاص وإتاح ــكل خ ــة بش األهلي
ــع (طالب ومجتمع) بما يفيد يف تنفيذ  للجمي
الضوابط والقوانني التعليمية عىل الجامعات 
ــي منها  ــات تأت ــم املخالف ــون معظ ــة ك األهلي

ويتأثر الطالب واملجتمع منها كما اسلفنا..
ــوزارة تجاه  ــا لقيادة ال ــبة لدعوتن وبالنس
اإلداري  ــل  العم ــا  وقضاي ــة  األتمت ــة  قضي
ــل  بالعم ــأي  الن إىل  ــم  فأدعوه ــيس  واملؤس
ــب  ــرات حزبية او مكاس ــن أي مؤث اإلداري ع
ــح هي  ــة واللوائ ــون االنظم ــخصية وان تك ش
التي تحكم الجميع خاصة فيما يتعلق بعالقة 
الوزارة بالجامعات األهلية والرتاخيص التي 
ــا ولتخصصات  ــا تابعن ــرتة كم ــذه الف زادت ه
ــوزارة ان تدرك  ــىل قيادة ال ــة وغريها.. ع طبي
ــو  ــالب نح ــات والط ــع الجامع ــا دف ان عليه
ــع مجتمعنا  ــة لواق ــاث املالمس ــم األبح تقدي
ــعب اليمني  ــون معززة لصمود الش والتي تك
ــاالت  املج ــة  كاف يف  ــة  املصريي ــه  معركت يف 
ــية واإلعالمية  ــية والسياس الطبية والهندس
ــة والزراعية  ــة والرتبوية والديني واالقتصادي
ــا دور  له ــس  لي ــف  ــة لألس الجامع ــخ..  ...إل
ــدول التي  ــد للمجتمع كبقية ال ــي كراف حقيق
ــن رس نهضتها وهذا  ــزءاً م ــد الجامعات ج تع
ــىل العملية  ــب القائمون ع ــب ان يحس ما يج
ــدور  ال ــل  يتعط ال  وان  ــابه  حس ــة  التعليمي
املأمول للجامعات يف أمور ليست ذات أولوية 
يف الوقت الحارض، وهذا هو الدور املعول عليه 
ــايل كجهة ارشافية  ــل وزارة التعليم الع من قب

وموجههة للعملية التعليمية يف البلد.
ــم  تخصصك ــع  واق ــن  م ــرياً..  -أخ  -
ومالحظاتكم عىل الخدمات اإللكرتونية 
ــة املعلومات يف  التي يقدمها مركز تقني
ــايل.. ما هي رسالتكم  وزارة التعليم الع

للمركز بشأن البوابة اإللكرتونية ..؟
- اإلستمرار يف تطوير بوابة خدمات التعليم 
العايل لتقدم باقة من الخدمات التعليمية وأال 
تقترص عىل خدمة التنسيق للطالب الجدد كل 
عام فقط، يف املرحلة األوىل يمكن تقديم خدمة 
ــد ليس عىل  ــدرايس الجدي ــق للعام ال التنسي
ــالب امللتحقني الجدد بالجامعة  مستوى الط
ــة  الدراسي ــات  املستوي ــالب  ط ــا  أيض ــل  ب
ــم الدراسية خالل  ــة ومتابعة حركته املختلف
ــم الكرتونياً والحد من التعامل  اعوام دراسته
ــه  ــب خالل ــن املتع ــون م ــذي يك ــدوي ال الي
ــاف املخالفات  ــة حركة الطالب واكتش متابع
ــة  ــة املصادق ــوال اىل خدم ــاوزات، وص والتج
اإللكرتونية للوثائق الدراسية التي لها عالقة 
ــون األخرية من  ــة التنسيق ك ــع خدم كبرية م
مدخالت خدمة املصادقة، مع رضورة مراعاة 
ــة التنسيق  ــل خدم ــة ملا قب ــاالت السابق الح
ــة عرب آلية  ــزام الجامعات اليمني ــن خالل إل م
ــات طالبها يف  ــة بإدخال بيان ــة ودقيق مناسب
ــات  ــات والتخصص ــوام واملستوي ــة األع كاف
ــات التعليمية  ــالل بوابة الخدم ــة خ الدراسي
ــق حلم طاملا سعت الوزارة إىل تحقيقه  ليتحق
ــىل قاعدة بيانات  ــق وهو الحصول ع يف الساب
ــن  ــايل يف اليم ــم الع ــات التعلي ــم مخرج تض
ــم ولتكن  ــاذ القرار السلي ــى عليها يف اتخ يبن
مرجعاً للجهات املختلفة وللتحقق من صحة 
ــل البلد  ــق الدراسية داخ ــادات والوثائ الشه
ــا وهذا سيسهم بدوره يف رفع سمعة  وخارجه
ــن املخالفات يف  ــوزارة والجامعات والحد م ال

مجال التعليم العايل.

الحوكمة اإللكرتونية أقرب الطرق لتعزيز الحوكمة اإللكرتونية أقرب الطرق لتعزيز 
الشفافية وإنهاء مظاهر الفساد الشفافية وإنهاء مظاهر الفساد 

ومن كلية الهندسة وعلوم الحاسوب-جامعة الخونان -مدينة تشانغشا- بجمهورية الصني الشعبية نال الطالب اليمني املثابر املهندس أنور هاشم أحمد مؤخراً 
ــع مرتبة الرشف والتوصية بطباعة الرسالة بنسختيها العربي واإلنجليزي ملا يف ذلك من خدمة معرفية مواكبة  ــي رسالة املاجستري بدرجة امتياز م الالحج

ــار "تنفيذ منهجية إعادة  ــايل والبحث العلمي.. "الالحجي" نال الرسالة يف مضم ــة اإللكرتونية خصوصاً يف مؤسسات التعليم الع ــي املتسارع يف مسار الحوكم ــور التقن للتط
هندسة خدمات التعليم العايل باتجاه الحوكمة االلكرتونية يف اليمن".. بعد تجربة إدارية خاضها يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حيث شغل منصب 

"مدير إدارة املعلومات التعليمية باإلدارة العامة لالعرتاف والتصديق واملعادلة"...
صحيفة "الثورة" انتهزت فرصة عودته إىل أرض الوطن لتجري معه لقاًء صحفياً شامالً حول جوهر رسالته ومسارات ما خلصت إليه يف مسار أتمتة 
ــن القضايا ذات الصلة  ــة ومظاهر الفساد واملحسوبيات.. وجملة م ــة اإليجابي يف إنهاء العشوائي ــة التعليمية والبحثية وأثر األتمت ــات املؤسس خدم
ــايل والبحث العلمي،  ــة والتحديث الكبري ملؤسسات التعليم الع ــذا املنجز عىل طريق مشــروع األتمت ــة اإللكرتونية كمراقب خارجي له ــاز البواب بإنج

وقضايا أخرى.. إىل التفاصيل:
لقاء/
محمد محمد إبراهيم
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