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االفتتاحية 

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله 

ونحــن عــىل أعتــاب املؤمتــر العــام التاســع التحاد طــالب اليمــن يف الصــن والذي 

ــا  ــالل فرتته ــام خ ــتلم امله ــدة تس ــة جدي ــة إداري ــار هيئ ــيتم اختي ــه س ــن خالل م

القادمــة إذ نتمنــى لهــذا املؤمتــر النجــاح والتوفيــق وتزامنــا مــع هــذه الفعاليــة 

نضــع بــن أيديكــم هــذا التقريــر والــذي احتــوى عــىل ملخــص جهــد عــام مــى 

ــالل  ــن خ ــن يف الص ــالب اليم ــاد ط ــة التح ــان الطالبي ــة واللج ــة االداري ــه الهيئ بذلت

ــرم. ــام املن الع

ــة  ــة االداري ــة والهيئ ــان الطالبي ــته اللج ــذي عاش ــتثنايئ ال ــع االس ــم الوض فربغ

نتيجــة فــروس كوفيــد 19 والــذي شــكل عائــق كبــر امــام دول ومؤسســات عــدة. 

ــرا  ــدا كب ــذل جه ــن اال أن نب ــن يف الص ــالب اليم ــاد ط ــا يف اتح ــن أمامن ــم يك فل

ــدم  ــا يخ ــا مل ــا وتطويعه ــتغالل التكنولوجي ــم اس ــر فت ــق الكب ــك العائ ــوازي ذل ي

ــب  ــدة والجوان ــف األصع ــىل مختل ــر ع ــاح باه ــة نج ــت النتيج ــاد فكان ــداف االتح أه

ــىل  ــوى ع ــذي احت ــر وال ــذا التقري ــالل ه ــن خ ــا م ــم عليه ــا أن نطلعك ــي أحببن والت

ــام.  ــالل الع ــازه خ ــم انج ــا ت ــامل مل ــص ش ملخ

ويف الختــام ونحــن نضــع آخــر بصامتنــا عــىل صفحــة هــذا الكيــان نتمنــى للهيئــة 

ــي  ــل الرق ــن أج ــد م ــذل املزي ــود وب ــة الجه ــة مضاعف ــان الطالبي ــة وللج القادم

ــن. ــي يف الص ــب اليمن ــن الطال ــورة ع ــى ص ــم أبه ــاليب وتقدي ــل الط بالعم

إياد السبئي 
 رئيس اللجنة اإلعالمية
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كلمة االتحاد
  يُعــد العمــل التطوعــي الطــاليب إحــدى املحطــات الهامــة يف حيــاة الشــخص، 

فهــو يعــد تجربــة ينــدر تكرارهــا، وهــي تجربــة بقــدر مــا تعمــل فيهــا؛ فهــي يف 

نفــس الوقــت تعمــل فيــك، وبقــدر اخالصــك لهــا يكــون تأثرهــا اإليجــايب عليــك، 

فهــي تصقــل املهــارات الشــخصية وتنمــي الجوانــب القياديــة واإلداريــة للطالــب 

ــة  ــر كافي ــا غ ــا؛ إال أنه ــم أهميته ــة رغ ــة واألكادميي ــاة العلمي ــي، فالحي الجامع

لبنــاء الشــخصية.

  لقــد مثــل العــام 2020م مرحلــة فارقــة يف تاريــخ االتحــاد نتيجــة لإلنجــازات التــي 

ــاد  ــن االتح ــم يك ــا، فل ــي واجهته ــات الت ــم الصعوب ــة؛ رغ ــه اإلداري ــا هيئت حققته

مبعــزل عــن الصعوبــات التــي واجهــت كل املؤسســات بــل البرشيــة كلهــا نتيجــة 

ــذه  ــًول ه ــتطاعت أن تح ــة اس ــة اإلداري ــد19-(؛ إال أن الهيئ ــة )كوفي ــار جائح النتش

ــات والعوائــق إىل فــرص، حققــت مــن خاللهــا إنجــازات وأرقــام، ســتبقى  الصعوب

شــاهدة عــىل جهودهــا وموثقــة يف نوافــذ االتحــاد اإلعالميــة ويف أذهــان كافة 

ــن. ــن يف الص ــالت اليمني ــالء والزمي الزم

ــا     لقــد بدأنــا عملنــا بطمــوح كبــر ألن يصبــح اتحادنــا مؤسســة منوذجيــة، وحاولن

توســيع مجــاالت أعاملــه واهتامماتــه ليشــمل جميــع الطلبــة باختالف مســتوياتهم 

الدراســية وتخصصاتهــم العلميــة وكان مــن أهــم أهدافنــا أن تصــل خدماتنــا لــكل 

طالــب وطالبــة يف الصــن، بــل تعدينــا هــذا الهــدف لنشــمل حتــى الطلبــة الذيــن 

ــعرنا  ــوح استش ــذا الطم ــق ه ــل تحقي ــن أج ــن، وم ــة يف الص ــون يف الدراس يرغب

ــل  ــل أو مل ــعنا دون كل ــا بوس ــام م ــا كل ــا، وبذلن ــىل عاتقن ــاة ع ــؤولية امللق املس

عــىل مــدار العــام. 

يحيى علي جابر 
رئيس اتحاد طالب اليمن في الصين  
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ــق  ــراغ، وكل الوثائ ــن ف ــأت م ــر مل ت   كل هــذه األعــامل التــي يحيوهــا هــذا التقري

ــل،  ــا يف العم ــا نقضيه ــة كن ــات طويل ــة أوق ــي خالص ــتعرضونها ه ــي ستس الت

ــة  ــات الصيني ــدن واملقاطع ــة يف امل ــان الطالبي ــتوى اللج ــىل مس ــا ع ــد حققن لق

الكثــر مــن اإلنجــازات واســتطعنا أن نصنــع تنافســاً بينهــا مــن خــالل وضــع الخطــط 

واملتابعــة الحثيثــة للرؤســاء، ومل نقــف عاجزيــن حينــام كان بعــض قيــادات اللجــان 

الطالبيــة يف املــدن خــارج الصــن  بــل فكرنــا يف حلــول بديلــة، وكثفنــا األنشــطة 

املركزيــة وفتحنــا قنــوات تواصــل مــع األعضــاء املتواجديــن داخــل الصــن، إليصــال 

خدماتنــا إىل جميــع الطلبــة بــال اســتثناء.

ــتحداث  ــب، واس ــطة يف كل الجوان ــج األنش ــة نات ــر ومضاعف ــتطعنا تطوي ــد اس  لق

أفــكار جديــدة لتنفيــذ أنشــطة االتحــاد، بطــرق واكبــت املســتجدات ولفتــت األنظــار، 

ــام  ــطة ه ــة األنش ــذ لكاف ــط والتنفي ــداع يف التخطي ــأة واالب ــرا املفاج وكان عن

ــا.  ــي حققناه ــات الت ــن للنجاح ــم عامل أه

ــة  ــمية اليمين ــات الرس ــة الجه ــع كاف ــاد م ــات االتح ــر عالق ــتطعنا تطوي ــد اس   لق

والصينيــة، وابتكرنــا أســاليب وأفــكار جديــدة يف تطوير هــذه العالقات، واســتطعنا 

مــن خاللهــا تقديــم الكثــر مــن الخدمــات للطالــب اليمنــي يف الصــن.

ويف األخــر: نشــكر بالدنــا الثــاين الصــن حكومــة وشــعباً عــىل كل الخدمــات التــي 

يقدموهــا لنــا، وندعــو جميــع الزمــالء الزميــالت إىل الحفــاظ عــىل هــذه الفرصــة 

وإحســان اســتثامرها، فهنــاك الكثــر يتمنــون مثلهــا، كــام ندعوهــم إىل الحفــاظ 

ــند  ــر س ــوا خ ــه ويكون ــوا حول ــاد، وأن يلتف ــت لالتح ــي تحقق ــبات الت ــىل املكتس ع

إلدارتــه، كــام نشــكر كافــة أعضــاء اللجــان الطالبيــة الذيــن عملــوا معنــا خــالل العــام 

2020 م، ونشــكر رجــال األعــامل الذين ســاهموا معنا يف إقامة األنشــطة، والشــكر 

موصــول لســفاريت بالدنــا يف بكــن وســفارة الصــن يف بالدنــا عــىل تعاونهــم 

املســتمر، فقــد لحظنــا اهتاممــا مســتمراً مــن الســفارة الصينيــة بالطلبــة اليمنين 

ومتابعــة الحلــول ملشــكالتهم وتشــجيع البارزيــن منهــم واالشــادة بهــم. 

والسالم عليكم ورحمة وبركاته
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الطالب الدارسون في الخارج وآمال إعادة بناء اليمن

ميثــل العنــر البــرشي املؤهــل حجــر الزاوية يف بنــاء الشــعوب، وتحقيــق الرفاه، 

وارتفــاع معــدل التنميــة املســتدامة، وتحقيــق مؤرشاتهــا، ويف هــذا اإلطــار 

تــأيت أهميــة التحــاق الطلبــة والباحثــن اليمنيــن بجامعــات العــامل ومؤسســاته 

األكادمييــة والبحثيــة.

وقــد ســعدنا بوجــود مــا يقــارب خمســة آالف وخمســامئة طالــب وطالبــة يف 

ــة األوىل،  ــات الجامعي ــة الدراس ــة، يف مرحل ــعبية الصديق ــن الش ــة الص جمهوري

ــن  ــة، أو ضم ــة الصينيي ــة الحكوم ــىل نفق ــون ع ــن يدرس ــا، مم ــات العلي والدراس

ــه  ــتثامرا ل ــك اس ــد ذل ــة، ونع ــم الخاص ــىل نفقته ــايف، أو ع ــادل الثق ــح التب من

عوائــد ســوف تتحقــق للبلــد مــن خــالل تخريــج العديــد مــن الكــوادر املؤهلــة التــي 

ــه.  ــو إلي ــا يصب ــق م ــن، وتحقي ــاء اليم ــادة بن ــتهم يف إع ستس

األعــزاء الطلبــة والباحثــون تعلمــون جيــدا مــا تعانيــه اليمــن بســبب انتشــار الجهــل 

يف أوســاط فئــات ليســت بالقليلــة يف املجتمــع، األمــر الــذي مثــل وميثــل بيئــة 

ــات  ــىل مؤسس ــيطرة ع ــن الس ــه م ــالح ومكنت ــك الس ــن ميتل ــاعدت م ــبة س مناس

الدولــة وعاصمــة البلــد بالقــوة؛ وهــو األمــر الــذي تســبب يف الحــرب الدائــرة منــذ 

ــارت  ــث ص ــن، حي ــىل كل يشء يف اليم ــرت ع ــي أث ــرب الت ــذه الح ــنوات، ه ــت س س

معــه األوضــاع العامــة مزريــة، وفــوق احتــامل البــرش، وأصعــب مــن أي تصــور.

د. علي عرجاش
وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ــا،  ــوأ حاالته ــارت يف أس ــة، وص ــاتنا التعليمي ــرت مؤسس ــد تأث ــك فق ــة لذل ونتيج

وأضعــف مســتوياتها، وهــي إحــدى أســوأ نتائــج االنقــالب والحــرب الناجمــة 

عنــه، حيــث تســبب ذلــك يف تــدين مخرجــات التعليــم وضعفهــا، وهــو مــا تعمــل 

ــق  ــة يف املناط ــة التعليمي ــم العملي ــادة تقيي ــىل إع ــا ع ــة يف برنامجه الحكوم

املحــررة، وبــذل الجهــود لتطويرهــا وفــق اإلمكانــات املتاحــة، وعــىل ضــوء 

ــددا يف  ــر ع ــة األك ــات التعليمي ــى املؤسس ــك تبق ــع ذل ــة، وم ــات امللح األولوي

املناطــق ذات الكتلــة الســكانية األكــرب، الواقعــة تحــت ســيطرة جامعــة الحــويث 

املســلحة،- تبقــى- خــارج ســيطرة الحكومــة، وبالنتيجــة فــإن مخرجــات التعليــم قــد 

ــد. ــري يف البل ــا يج ــلبا مب ــرت س تأث

ويف ظــل هــذا املشــهد فــإن النــور الــذي يلــوح يف األفــق يتمثــل وجــود طلبــة 

ــة  ــات تعليمي ــات ومؤسس ــم يف جامع ــوا تعليمه ــتطاعوا أن يكمل ــن اس وباحث

ــهام  ــن، واإلس ــاء اليم ــادة بن ــود يف إع ــا املنش ــم أملن ــك فه ــن، ولذل ــارج اليم خ

ــا. ــاء بلدن ــادة بن ــامء ســبيلنا إلع ــم والعل ــه، فالعل يف إعــادة إحيائ

ومــن هــذا املنطلــق فــإن املســؤوليات امللقــاة عــىل كواهلكــم كبــرة، وتتطلــب 

مضاعفــة الجهــود لنيــل أكــرب قــدر مــن التحصيــل املعــريف، واكتســاب املهــارات 

ــهام يف  ــن واإلس ــاء اليم ــادة بن ــتقبلية يف إع ــم املس ــام بأدوارك ــة للقي الالزم

نهضتــه.

إن وجودكــم يف جمهوريــة الصــن الشــعبية، هــذا البلــد الــذي فــرض وجــوده يف 

صــدارة الــدول التــي متكنــت مــن خــوض غــامر املنافســة، ودخــول عمليــة الســباق 

مــع الــدول املتقدمــة ليصبــح يف وضــع منافــس بقــوة، وميــي بخطــوات 

متســارعة نحــو تصــدر املشــهد نتيجــة امتالكــه ألهــم أدوات النهــوض واملنافســة 

ــهده  ــال يش ــورا هائ ــي أن تط ــا يعن ــي، مب ــث العلم ــو البح ــوم، وه ــامل الي يف ع

ــن  ــرب ع ــن إذ نع ــرة، ونح ــتفادتكم كب ــة اس ــد، وأن فرص ــذا البل ــهده ه ــوف يش وس

ــدم  ــود أن نق ــا ن ــداد، وهن ــق والس ــم كل التوفي ــى لك ــا نتمن ــك فإنن ــعادتنا بذل س

لدولــة الصــن الشــقيقة جزيــل الشــكر عــىل رعايتهــا واحتضانــا للطلبــة والباحثــن، 

وغرهــم مــن الفئــات األخــرى املقيمــة عــىل أرضهــم، متمنــن لهــذا البلــد دوام 

التطــور والنــامء. 
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ويطيــب لنــا يف وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمي أن نشــيد مبجمل أنشــطة 

ــن،  ــم الباحث ــة تكري ــها فعالي ــىل رأس ــن، وع ــن يف الص ــالب اليمني ــاد الط اتح

ــن،  ــة والباحث ــع الطلب ــن جمي ــي ب ــم والتآخ ــق التالح ــاد إىل تحقي ــو االتح وندع

والدفــع نحــو مزيــد مــن األنشــطة، كــام ندعــو الفــروع األخــرى يف بلــدان العــامل 

إىل تحقيــق املزيــد مــن التالحــم والتعاضــد بــن الطلبــة اليمنيــن الدارســن مــن 

ــن  ــة والباحث ــز الطلب ــأنها تحفي ــن ش ــي م ــات الت ــطة والفعالي ــة األنش ــالل إقام خ

ــدان  ــدون يف بل ــي يتواج ــام الت ــاز امله ــىل إنج ــاعدتهم ع ــز، ومس ــىل التمي ع

الدراســة مــن أجلهــا، ونعتــرب الجهــود التنســيقية التحــادات الطلبة إحدى الوســائل 

املهمــة لتعزيــز أوارص املحبــة والتآخــي بــن طالبنــا الدارســن، وعامــال مســاعدا 

يف تكاتــف جهوكــم، وتعاونكــم وتنظيــم أنفســكم لالســتفادة مــن بعضكــم 

ــة. ــة والوطني ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة والبحثي ــي العلمي ــض يف النواح البع

حفــظ اللــه اليمــن وأعــاد لهــا وجههــا الحضــاري املــرشق، وأمنياتنــا لكــم 

بالتوفيــق، وأن تعــودوا لبلدكــم مكللــن بالنجــاح، مفعمــن باألمــل يف غــد مرشق 

ــن كل  ــش ب ــامح والتعاي ــب والتس ــر والح ــئ بالخ ــف، ملي ــالح والعن ــن الس ــال م خ

ــه.     أبنائ

8
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كلمة السفير اليمني

ــاح  ــاز والنج ــزاز باإلنج ــر واالعت ــر والفخ ــاعر التقدي ــكل مش ــار ل ــو اختص ــم ه التكري

ــوق:  والتف

  ونحــن اليــوم نكــرم مجموعــة مــن الطــالب الباحثــن املتميزيــن واملربزيــن 

واملثابريــن تعبــرا صادقــا عــن تلــك املشــاعر، متمنــن ألبنائنــا الطــالب مزيــدا مــن 

ــوق.  ــاح والتف النج

ــاه  ــم باتج ــقون طريقك ــم تش ــم وأنت ــم بك ــة بلدك ــتوى ثق ــد مس ــم عن ــد كنت لق

التحصيــل العلمــي مكرســن كل وقتكــم وجهودكــم يف ســبيل تلــك الغايــة 

النبيلــة والســامية، ممثلــن اليمــن أجمــل متثيــل يف مختلــف الجامعــات والكليــات 

ــروف  ــه الظ ــم يف وج ــم صمودك ــب لك ــق، ويحس ــر والعري ــد الكب ــذا البل يف ه

القاســية التــي يعشــيها الوطــن، وإرصاركــم منقطــع النظــر عــىل تتبــع أهدافكــم 

ــرة.  ــروف القاه ــل الظ ــة يف ظ التعليمي

تعلمــون وتعــّون جيــدا أن بالعلــم واملعرفــة تبنــى البلــدان املتطــورة والناهضــة، 

وأنتــم األســاس الــذي ســيبنى عليــه مســتقبل الوطــن، إذ أن عودتكــم بالشــهادات 

واألبحــاث والخــربات والتجــارب هــو اإلنجــاز املــيء يف ظــل حلكــة الظــروف ومــا 

يعيشــه الوطــن مــن حــروب وازمــات ألقــت بظاللهــا عــىل كل تفاصيــل حياتنــا يف 

الداخــل، ونحــن والحكومــات نعــّول عليكــم كثــرا وكلنــا أمــل أن تكونــوا لبنــات 

التغيــر نحــو األفضــل.

    السفير / أحمد محمد جابر 
      القائم باألعمال باإلنابة- بكين.
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  يف هــذا املقــام ال ننــى أن نشــكر جمهوريــة الصــن الشــعبية الصديقــة 

ــاون  ــم وتع ــن دع ــن م ــوه لليم ــوه ويقدم ــا قدم ــىل م ــعبا ع ــة وش ــادة ودول قي

ــة  ــة ضارب ــة قدمي ــات تاريخي ــياق عالق ــأيت يف س ــذا ي ــاالت، وه ــة املج يف كاف

ــة  ــاريع تنموي ــن مش ــا م ــا تخلله ــا، وم ــن بلدين ــزة ب ــخ ومتمي ــامق التاري يف أع

واقتصاديــة وخدميــة يف مجــال الطرقــات والصحــة والتنميــة الحرضيــة والتعليــم 

الفنــي والبحــث العلمــي، ومــا تــزال شــاهدة عــىل مــن العالقــة وعراقتهــا، ولقــد 

كانــت الصــن ومــا تــزال الصديــق الــويف عنــد األزمــات، ومل تتأخــر بيــوم يف مــد 

ــن.  ــو اليم ــاون نح ــاعدة والتع ــور املس جس

ــا يف  ــا حقه ــن أن نعطيه ــة ال ميك ــة -الصيني ــة اليمني ــن العالق ــا م ــبعون عام س

مقــال قصــر كهــذا، لكننــا نشــر إىل أن تلــك العالقــة كانــت منوذجيــة واســتثنائية، 

وأنتــم بهــذا التكريــم الكبــر مثــرة مــن مثــار تلــك العالقــة املتميــزة. 

ــا الحكيمــة ممثلــة بالرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ورئيــس  كــام نشــكر قيادتن

الحكومــة الدكتــور معــن عبــد امللــك ووزيــر الخارجيــة وشــئون املغرتبــن الدكتور 

أحمــد عمــر بــن مبــارك عــىل حرصهــم الكبــر عــىل اســتمرار العمليــة التعليميــة 

يف الداخــل والخــارج ورعايتهــم للطــالب ومتابعــة أوضاعهــم والتوجيــه بتســهيل 

وتذليــل كل الصعــاب أمامهــم ملــا مــن شــأنه توفــر بيئــة تعليميــة مناســبة لهــم 

تحفزهــم عــىل اإلبــداع والتميّــز.
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كلمة السفير الصيني )الترجمة(

تسلق القمة األكادميية بشجاعة وتحقيق قيمة الحياة بحزم

    كــام قــال املثــل العــريب إّن« مــن جــد وجــد ومــن زرع حصــد«، ومــن املســتحيل أن 

يحصــل أي شــخص عــىل املعرفــة والثمــرة بــال أســاس. لذلــك عندمــا رأيــت نتائجكم 

املثمــرة األكادمييــة أثنــاء الســنة املاضيــة، عرفــت جهودكــم املبذولــة وراء هــذه 

ــم  ــري لجهودك ــة وتقدي ــم األكادميي ــاين إلنجازاتك ــن ته ــرب ع ــج. وأود أن أع النتائ

الدؤوبــة. كــام ســأغتنم هــذه املناســبة ألطــرح ثــالث أمــان لكــم.

    آمــل منكــم أن تكونــوا الــرواد يف املجــال األكادميــي. يــرين أنكــم قــد نرشتــم 

ــة  ــت الهيئ ــة، واقتبس ــنة املاضي ــالل الس ــة خ ــالة أكادميي ــة رس ــن ثالمثائ ــر م أك

األكادمييــة الشــهرة الصينيــة البعــض مــن رســائلكم، إنــه إنجــاز رائــع ويــدل عــىل 

ــاظ  ــم الحف ــل منك ــاطئ، آم ــدون الش ــر ب ــم بح ــاقة. العل ــم الش ــم وجهودك ذكائك

ــق  ــود لتحقي ــذل الجه ــىل ب ــرة ع ــا، واملثاب ــم دامئ ــب العل ــم يف طل ــىل رغبتك ع

إنجــازات أكــرب حتــى الوصــول إىل القمــة األكادمييــة. 

    آمــل منكــم أن تكونــوا البــاين ملســتقبل اليمــن. قــد أكــد الرئيــس الصينــي يش 

ــا  ــة واملهــارة واملســؤولية، فســتمتاز دولتن جــن بينــغ إذا متتــع الشــباب باألمنيّ

ــرت  ــد أالف كيلوم ــىل بع ــن ع ــم إىل الص ــل. وصلت ــا األم ــك أمتن ــتقبل ومتل باملس

لطلــب العلــم، وهــذا ال يتعلــق برغبتكــم يف طلــب العلــم فحســب، بــل يحّملكــم 

 康复 السيد كانغ يونغ
السفير الصيني لدى بالدنا
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املســؤولية الثقيلــة تجــاه بالدكــم. يشــهد اليمــن الراهــن الفــوىض واالضطرابــات، 

ــد  ــكل التأكي ــرب ب ــتنتهي الح ــن س ــرب، ولك ــن آالم الح ــي م ــعب اليمن ــبع الش ويش

ــن  ــن م ــاء النادري ــم األكف ــا. إنك ــة حتمي ــاء والتنمي ــادة البن ــن إع ــيحقق اليم وس

اليمــن، ويجــب عليكــم بــذل الجهــود إلتقــان املهــارة الحقيقيــة خــالل دراســتكم 

ــن  ــف امله ــن يف مختل ــاء اليم ــادة بن ــاء إلع ــتصبحون األكف ــذا س ــن، هك يف الص

باســتخدام  وشــعبكم  لبالدكــم  واملســاهمة  الخدمــة  وتقدمــون  واألعــامل، 

مهارتكــم املتقنــة ثــم تحققــون قيمــة الحيــاة. يف نفــس الوقــت، إنكــم إخــوة 

ــتقبل أروع  ــاء مس ــرتكة لبن ــود املش ــذل الجه ــن وب ــم التضام ــل منك ــون، آم ميني

ــن. لليم

    آمــل منكــم أن تكونــوا الدافعــن للصداقــة الصينيــة اليمنيــة. وأود أن أشــكركم 

ــه  ــيطرة علي ــاء والس ــة الوب ــة ملكافح ــامل الصيني ــايب لألع ــم اإليج ــىل دعمك ع

ــيطرة  ــة والس ــة ملكافح ــراءات املعني ــون اإلج ــة. وال تطيع ــنة املاضي ــالل الس خ

عــىل الوبــاء بانضبــاط فحســب، بــل تلتحقــون بالجبهــة األماميــة ملكافحــة الوبــاء 

ــىل  ــي ع ــعب الصين ــوم الش ــاء يف عم ــة الوب ــم ملكافح ــرش قصصك ــا. تنت تطوع

نطــاق واســع، ويالحــظ شــعبنا امليــزة املتفوقــة للشــباب اليمنيــن، كــام يشــعر 

بالشــعور الــودي مــن الشــعب اليمنــي تجــاه الصــن. إنكم شــباك للشــعب اليمني 

ــاهدوا  ــم أن تش ــن، ميكنك ــون يف الص ــون وتعيش ــا تدرس ــن. عندم ــة الص ملعرف

الصــن عــرب عيونكــم وتعلّمــوا بالحيــاة الحقيقيــة الصينيــة عــرب تجاربكــم بــدال مــن 

وســائل اإلعــالم الغربيــة. إنكــم أحــّق بالتكلــم عــن الصــن، وأثــق بأنكــم ســتنقلون 

الحقيقــة وتفضحــون األكاذيــب وتقدمــون الصــن الحقيقيــة. تــأيت الصداقــة 

الصينيــة اليمنيــة مــن التاريــخ وتتقــدم إىل املســتقبل بخطــوات واســعة. إنكــم 

ســفراء للصداقــة الصينيــة اليمنيــة يف العــر الجديــد، لنبــذل جهــودا مشــرتكة 

ــة. ــة اليمني ــة الصيني ــوى للصداق ــة األق ــوة املحرك ــة الق إلضاف

ــراز  ــر، وإح ــام البق ــع لع ــد الربي ــرح يف عي ــعادة والف ــم الس ــى لك ــرا، أمتن     أخ

ــل. ــام املقب ــد يف الع ــدم الجدي التق
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كلمة السفير الصيني/ كانغ يونغ 
勇攀学术高峰，实现人生价值

阿拉伯有句谚语道，“努力之人将发现知识，播种之人将收获果实”。果

实不会从天而降，知识也不会凭空获得，因此，当我看到你们过去一年在

学术领域取得的累累硕果时，我也看到荣耀背后你们流下的汗水及付出的

心血。对你们的学术成就表示祝贺，对你们的不懈努力表示赞赏。借此机

会，我想对你们寄予三点期望：

希望你们成为学术领域的开拓者。我很高兴地看到你们在过去一年发表

论文300余篇，其中部分论文被中国著名学术机构引用，这是了不起的成

就，证明了你们聪明才智及艰苦努力。学海无涯，希望你们永远保持对知

识的追求，再接再厉，再创辉煌，勇攀登学术高峰。

希望你们成为也门未来的建设者。中国国家主席习近平说过，“青年一代

有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望”。你们来到千

里之外的中国求学，不仅心怀对知识的渴求，还肩负着国家的重托。当前

也门局势动荡不安，人民饱受战火摧残，但战争一页终将翻过，也门必将

翻开发展重建的新篇章。你们都是也门百里挑一的人才，现在在中国学

习，就是要学到真本事，掌握真本领，这样才能成为也门重建所需各行各

业的人才，将所学所思所悟报效祖国与人民，实现人生价值。同时，大家

都是也门人，彼此皆兄弟，分歧皆可弃，我希望你们保持团结，齐心协

力，为了也门更美好的明天而共同奋斗。

希望你们成为中也友谊的推动者。感谢你们在过去一年积极配合中国疫情

防控工作，你们不仅严格遵守疫情防控措施，还志愿走上抗疫第一线。你

们的抗疫故事在中国人民中广为传播，让中国人民看到了也门年轻一代的

优秀品质，感受到了也门人民对中国的友好感情。你们也是也门人民了解

中国的窗口，你们在中国学习、生活，通过自己的双眼而非西方媒体镜头

见证中国的方方面面，通过亲身经历而非西方媒体报道感受中国的生活。

对于中国，你们最有发言权，相信你们能向也门人民传递真相、激浊扬

清，展示一个真实的中国。中也友谊从历史中走来，正大步向未来迈去，

你们是新时代中也友谊的大使，让我们共同努力，为中也友谊注入最强推

动力。

最后，祝你们牛年春节幸福快乐！牛年取得新进步！
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إىل بُناة الغد
يومًا وقفت على الكرام مرددا 

ألصوغ من حلل القصيدة فرقدا

وأمنق الكلمات يف أوصافهم 
فبهم غدا حلن احلياة مغردا

يا أيها املارون يف أيامنا
مثل النجوم تنري ليال أسودا

سيدون التاريخ يف صفحاته
أن الضياء بغريكم لن يولدا

بالعلم قد بلغ الورى أجمادهم
وبكم ستغدو األرض حتمًا عسجدا

إن الذي قهر الظالم بعزمه
سيكون يف أرض السعيدة سيدا

مهما نأى الفجر البهي بدارنا
سينري وهج العلم فجرا أرغدا
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والطالب اليمين يف صوالتهِ
مساه من خرب الكفاح مهندا

ما مثلهم هزموا الصعاب جبدهم
هذي مآثرهم على طول املدى

مسع األنام بكل صوب فعلهم
واهتز نصف الكون من رجع الصدى

واالحتاد هنا يلملم مشلنا
مثل ... الرؤوم تضم طفال أوحدا

فلكم سالم الشعر من أعماقنا
ما طار طري يف السماء وأنشدا 

كمال حزام 
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قصيدة: للباحثني سالمي
ُأهدي مجيع الباحثني سالما
الرافعني بعلمهم أعالما 

الزارعني الفخر يف أرواحنا 
والرافعني عن البالد ظالما

يامن بذلتم وقتكم وجهودكم
يف العلم حتى حتصدوه كراما

شكرا لكم وجلهدكم ولعلمكم
ما طار طريٌ يف السماء وعامَا

من اجلكم ساق القصيدُ مدائحًا
فاذا السطور ُتراقصُ األقالما

يامن محلتم موطنًا متقهقرًا
ودفعتموه لكي يسري اماما 

يامن رفعتم كل راٍس مُثقٍل
محل اهلموم وجُرِّع اآلالما
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حتى يرى مستقبالً يزهو بهِ
ويرى على ساِح احلروِب وئاما

شكرًا لكم شكرًا لكم شكرًا لكم
فبعلمكم سنحققُ األحالما

شكرًا لكم مين ومن شعري ومن
وطين الذي فيكم يذوبُ هُياما

محمد النوعة
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مــن هنــا كانــت البدايــة واإلنطــالق نحــو الهــدف حيــث متــت انتخابــات اللجــان 

ــق  ــار فري ــت باختي ــام 2020 توج ــدة للع ــة جدي ــاب هيئ ــا انتخ ــة تاله الطالبي

جديــد التحــاد طــالب اليمــن يف الصــن يف مؤمتــر عــام تحــت شــعار اتحادنــا 

يف الغربــة وطــن.
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الهيئة اإلدارية
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اإلتحاد في أرقام
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ــط  ــا لخط ــان وفق ــة اللج ــق كاف ــدف لتنطل ــو اله ــق نح ــد الطري ــم تحدي فت

وآليــات محــددة لتكــون معــامل النجــاح واضحــة للعيــان فكانــت البدايــة 

باللجنــة الثقافيــة التــي أعلنــت عــن نشــاطن ثقافيــن هــام فعاليــة ليــايل 

ــن . ــن يف الص ــاعر اليم ــابقة ش ــة ومس ــر الرمضاني الخ

األنشطة الثقافية
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تزامنت تلك األنشطة مع حراك ثقايف ومسابقات 
متنوعة يف مختلف املدن واملقاطعات الصينية خالل 

شهر رمضان املبارك 
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ــن  ــن ع ــدف لتعل ــو اله ــاب نح ــت  الب ــرى طرق ــي األخ ــة ه ــة األكادميي اللجن

ــارضات  ــع 7 مح ــام بواق ــم تفيذه ــذي ت ــاين وال ــي األول والث ــاط العلم النش

ليكــون بوابــة ألنشــطة أكادمييــة وعلميــة متنوعــة تــم تنفيذهــا خــالل 

ــام . ــالل الع ــارضة خ ــذ 35 مح ــم تنفي ــد ت ــث وق ــرتة حي الف

األنشطة االكاديمية
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ــا يف  ــة عيدن ــن فعالي ــا ع ــة أيض ــة االجتامعي ــت اللجن ــار أعلن ويف ذات املس

زمــن كورونــا والتــي هدفــت اليصــال رســالة هامــة للجميــع بأهميــة التباعــد 

اإلجتامعــي مــع االحتفــال باملناســبات الدينيــة ونفــذت بحضــور رســمي 

ــر. ــاليب كب وط

األنشطة االجتماعية
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ــف  ــة ومبختل ــات الصيني ــف الجامع ــن مختل ــن م ــالب الخريج ــال بالط لالحتف

ــة  ــع الفعالي ــق م ــث تراف ــة حي ــج وخريج ــدد 230 خري ــة لع ــات العلمي الدرج

ــد  ــىل العدي ــوت ع ــي أحت ــن والت ــة الخريج ــن مجل ــاص م ــدد الخ ــدار الع إص

مــن الفقــرات واملواضيــع املتنوعــة كــام تزامــن مــع الفعاليــة أيضــا إصــدار 

ــن . ــداء للخريج ــذي أىت كإه ــة وال ــاص بالفعالي ــت الخ األوبري

لتأيت بعد ذلك

 فعالية حفل تخرج دفعة التحدي والنجاح 2020 
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واســتمرارا للنشــاط العلمــي واألكادميــي  تــم تنفيــذ النشــاط العلمــي 

ــن  ــارضات بعناوي ــت مح ــع س ــن بواق ــن يف الص ــالب اليم ــاد ط ــث التح الثال

متنوعــة.

األنشطة العلمية
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واســتمرارا للنشــاط العلمــي واألكادميــي  تــم تنفيــذ النشــاط العلمــي 

ــن  ــارضات بعناوي ــت مح ــع س ــن بواق ــن يف الص ــالب اليم ــاد ط ــث التح الثال

متنوعــة.

ــاط  ــذ النش ــم تنفي ــا ت ــة أيض ــة واألكادميي ــطة العلمي ــد األنش ــىل صعي وع

العلمــي اللغــوي الرابــع بواقــع محارضتــن اســتهدفت جانبــي اللغــة 

. الصينيــة واإلنجليزيــة 



34

تواجــد الطلبــة اليمنيــن يف معظــم جامعــات ومقاطعــات الصــن بإجــاميل 

5500 طالــب وطالبــة كــام يوجــد كذلــك عــدد مــن اللجــان الطالبيــة يف العديد 

مــن املقاطعــات )تفاصيــل اللجــان باملرفقــات(

اللجان الطالبية



35

ــات  ــة الفعالي ــة يف إقام ــان الطالبي ــن اللج ــس ب ــق التناف ــبيل خل ويف س

واألنشــطة تــم عمــل نشــاط تفاعــي تنافــي بــن اللجــان الطالبيــة وذلــك 

ــدد  ــابقة ع ــاركت يف املس ــث ش ــارك حي ــى املب ــد األضح ــبة عي ــاء مناس إلحي

ــددة  ــة مح ــا ألآلي ــزة وفق ــان املتمي ــم اللج ــم تكري ــة وت ــان الطالبي ــن اللج م

أعــدت لذلــك 
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تواجــد الطلبــة اليمنيــن يف معظــم جامعــات ومقاطعــات الصــن بإجــاميل 

5500 طالــب وطالبــة كــام يوجــد كذلــك عــدد مــن اللجــان الطالبيــة يف العديد 

مــن املقاطعــات )تفاصيــل اللجــان باملرفقــات(
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كــام أوىل اتحــاد طــالب اليمــن يف الصــن إحيــاء بعــض املناســبات الصينيــة 

كاالحتفــال بيــوم املعلــم وغرهــا مــن املناســبات اهتاممــا كبــرا ملــا مــن 

شــانه توطيــد العالقــة بــن الطالــب اليمنــي وجمهوريــة الصــن 
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وعــىل طريــق تحقيــق الهــدف أتتنــا محطــة ليتــم اإلعــالن فيهــا عــن النشــاط 

العلمــي الســادس تــزود فيهــا الطالــب مبعلومــات أتــت يف محــارضات نفذت 

خــالل النشــاط مــن قبــل محارضيــن لهــم بــاع يف ذاك املجــال. 



39

ــىل  ــح ع ــبيل الرتوي ــل ويف س ــن العم ــد ف ــة يجي ــن الراح ــد ف ــن يجي وإلن م

ــد  ــب فق ــة الجوان ــن بكاف ــالب اليم ــاد ط ــامم اتح ــن اهت ــا م ــس وانطالق النف

كنــا عــىل موعــد مــع بطولــة الشــطرنج الكــربى والتــي نفــذت مبشــاركة 93 

ــا  ــددة وفق ــل متع ــىل مراح ــة ع ــت البطول ــدن مت ــف امل ــن مختل ــابقا م متس

ــك . ــا لذل ــم وضعه ــددة ت ــة مح آللي
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ــة  ــة احتفائي ــع فعالي ــد م ــىل موع ــا ع ــوى كن ــل واله ــون األص ــا ميانيي وألنن

ــة  ــاين الوطني ــك املع ــل تل ــرب لتض ــر ونوفم ــبتمرب وأكتوب ــن س ــاد الوط بأعي

حــارضة يف ذهــن اليمنــي أينــام حل.ترافقــت الفعاليــة اإلحتفائيــة بفعاليــات 

متنوعــة منهــا إصــدار بروشــور ثقــايف احتــوى عــىل أهــم املحطــات 

الفعاليــة  وكذلــك  وجنوبــه  شــامله  اليمــن  بهــا  مــر  التــي  التأريخيــة 

ــك . ــدت لذل ــة أع ــا آللي ــذت وفق ــي نف ــياق والت ــابقاتية يف ذات الس املس
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ــاب  وانطالقــا مــن مســؤولية االتحــاد تجــاه كافــة الزمــالء والزميــالت ومــن ب

الحــرص عــىل تذليــل كل الصعوبــات لــكل الراغبــن يف الحصــول عــىل فرصــة 

ــة  ــح كيفي ــامل يوض ــل ش ــداد دلي ــم إع ــن ت ــة الص ــة يف جمهوري للدراس

ــود  ــرت الجه ــث تظاف ــم حي ــة التقدي ــط  آلي ــة ويبس ــح الصيني ــم للمن التقدي

بفريــق عمــل بــذل كل مابوســعه ليخــرج الدليــل للنــور ويصبــح يف متنــاول 

ــع . الجمي

وخــالل نــدوة توعويــة  أقامهــا اتحــاد طــالب اليمــن يف الصــن  تــم تدشــن 

ــتقبال  ــة التفاصيــل حــول الدليــل واس ــل الشــامل لــرشح كاف ــدار الدلي إص

ــال. ــن يف ذات املج ــالب املهتم ــن الط ــا م ــرد عليه ــارات وال االستفس
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 ليــأيت بعــد ذلــك النشــاط العلمــي الســابع والــذي نفــذ بواقــع ثــالث 

محــارضات وكان ختامــا لألنشــطة العلميــة والتــي بلــغ إجــامال عددهــا 35 

ــوب  ــاة اليوتي ــىل قن ــا ع ــجيلها ورفعه ــم تس ــا ت ــدوة جميعه ــارضة ون مح

ــالب . ــة الط ــم لكاف ــع دائ ــى مرج لتبق

 النشاط العلمي السابع
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ــىل  ــاد ع ــرص االتح ــن ح ــي يف الص ــث اليمن ــامم بالباح ــج اإلهت ــىل نه وع

ــي  ــام 2020 والت ــالل الع ــرشت خ ــي ن ــاث الت ــة األبح ــفة كاف ــع وأرش تجمي

بلــغ عددهــا 293 بحثــا يف مجــاالت متنوعــة مختلفــة والعمــل عــىل إبرازهــا 

ــث  ــاه البح ــامم تج ــذب اإلهت ــة لج ــائل اإلعالمي ــة الوس ــىل كاف ــع ع للمجتم

ــق  ــذا الطري ــي يف ه ــىل امل ــالب ع ــة الط ــث كاف ــن وح ــي والباحث العلم

ــا. ــه جميع ــم ب ــن نحل ــة مي ــق لنهض ــالص وطري ــبيل الخ ــرب س ــذي يعت وال
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ــبات  ــاء مناس ــاهامت يف إحي ــرم مس ــام املن ــالل الع ــاد خ ــام كان لالتح ك

ــبة  ــاء مناس ــة وإحي ــة الصيني ــات اليمني ــرى العالق ــبة ذك ــاء مناس ــدة كإحي ع

العيــد الوطنــي الصينــي ومناســبة منتصــف الخريــف وتهنئــة األصدقــاء 

الصينــن بهــذه املناســبات يف ســبيل تطويــر العالقــة بــن الجانــب الصينــي 

والطالــب اليمنــي كذلــك تــم احيــاء فعاليــة اليــوم العاملــي للغــة العربيــة 

ــذ  ــة أو تتخ ــة العربي ــدرس اللغ ــي ت ــة الت ــات الصيني ــن الجه ــدد م ــم ع وتكري

ــور. ــع الجمه ــل م ــائلها للتواص ــدى وس ــة كإح ــة العربي اللغ
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تطوير العالقات

ــات  ــاد طلب ــى االتح ــة تلق ــة واألكادميي ــات العلمي ــر العالق ــج تطوي ــن نتائ وم

ــن  ــادرة م ــذا مب ــة وك ــتدامة واملرون ــاين لإلس ــر الث ــاركة يف املؤمت للمش

ــك أىت  ــن كل ذل ــالب الص ــة لط ــاث مجاني ــة أبح ــرش خمس ــة لن ــة العربي املجل

كنتيجــة للنشــاط والعمــل الــدؤوب الــذي انتهجــه االتحــاد خــالل العــام 

ــرم. املن
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الجانب الحقوقي

ــال يف  ــكل فع ــاد وبش ــاهم االتح ــد س ــب  فق ــوت الطال ــو ص ــاد ه وإلن االتح

تبنــي قضايــا الطــالب التــي أســتجدت خــالل العــام املــايض برفــع قضاياهــم 

ــال  ــة إليص ــع األخباري ــوات واملواق ــة القن ــؤولة ولكاف ــات املس ــة الجه لكاف

صــوت الطــالب عــىل نطــاق أوســع مــن أجــل التريــع يف إيجــاد الحلــول.
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تطوير العالقات

وألن تطويــر العالقــة بــن االتحــاد وكافــة الجهــات اليمنيــة والصينيــة وكــذا 
ــد  ــاث أح ــة يف دول االبتع ــادات الطالبي ــة واالتح ــع االخباري ــوات واملواق القن
أهــم أهــداف االتحــاد فقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن الحلقــات النقاشــية 
والتواصــل مــع الجهــات ســابقة الذكــر هدفــت لعــرض مشــاكل الطــالب 

ــا. ــىل حلحلته ــل ع والعم
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التغطية اإلعالمية

ترافقــت أنشــطة االتحــاد جميعهــا مــع تغطيــات إعالميــة شــاملة وواســعة 
عــىل كافــة نوافــذ االتحــاد اإلعالميــة ووســائل األعــالم مــن قنــوات وصحــف 
لتظهــر عمــل اللجــان املختلفــة لالتحــاد بشــكل يليــق بجهــود مبذولــة وعمــل 

متواصــل.
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المساهمة المجتمعية

كــام ســاهم االتحــاد يف كثــر مــن املبــادرات األجتامعيــة خــالل العــام 
املنــرم كمبــادرة تخفيــض الرســوم الدراســية ألبنــاء الطــالب 

وغرها من املبادرات املوثقة لدى االتحاد.

كل تلــك األنشــطة والفعاليــات 
كانــت لــن تنفــذ لــوال تكاتــف 
الداعمــن  ومبــادرة  الجميــع 
االتحــاد  أنشــطة  دعــم  يف 
مــن خــالل املتابعــة املاليــة 
العقــود  وعمــل  والتســويقة 
معهــم مــن أجــل ذلــك وتظافر 
أعضــاء  قبــل  مــن  الجهــود 
الهيئــة األداريــة والتــي كللــت 
ــل  ــطة وجع ــة األنش ــاح كاف بنج
العــام 2020 عــام متيــز ونجاح.
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أنشطة اللجان

ــا  ــل رافقه ــط ب ــة فق ــة اإلداري ــىل الهيئ ــرة ع ــطة مقت ــن األنش ــام مل تك ك
ــن ــد م ــذت العدي ــي نف ــة الت ــان املختلف ــتوى اللج ــىل مس ــع ع ــاط واس نش

األنشطة والفعاليات خالل فرتة عملها.
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خاتمة

التاســع  العــام  للمؤمتــر  بالتحضــر  أعاملهــا  األداريــة  الهيئــة  لتختتــم 

ومتابعــة االنتخابــات للجــان الطالبيــة يف جهــد متواصــل وعمــل دؤوبليصــل 

ــاب املؤمتــر العــام التاســع والــذي حــدد شــعاره بعمليــة  الجميــع إىل أعت

تصويــت متــت وفقــا للنظــام األســايس لالتحــاد ليتــوج شــعار )نتحــد جميعــا، 

ــر. ــعارا للمؤمت ــن( ش ــي اليم لنبن
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ذلــك هــو العــام 2020 وتلــك هــي قصتــه بالنســبة التحــاد طــالب اليمــن يف الصن 

ــروس  ــاح ف ــة اجتي ــيئة نتيج ــار الس ــن األخب ــدد م ــام 2020 بع ــرتان الع ــم اق فربغ

كورونــا للعــامل .إال أن العــام ذاتــه بالنســبة لالتحــاد اقــرتن مــع قصــة نجــاح 

مبختلــف الجوانــب مــن خــالل أنشــطة وفعاليــات متميــزة وذلــك خلــق دليــل حــي 

عــىل أنــه املســتحيل أمــام األرصار والعمــل ,املســتحيل أمــام جهــود متظافــرة 

ــك اإلرادة  ــام كل تل ــالمه أم ــتحيل إستس ــن املس ــذا أعل ــي دؤوب ول ــل جامع وعم

ــا ليمــر الجميــع نحــو تحقيــق الهــدف بنجــاح.  فأفســح الطريــق جانب

ومــن تلــك القصــة يبتســم وطــن يرقــب أبنائــه مــن بعيــد مفتخــرا بهــم رغــم كل 

آالمــه وجراحتــه ليقينــه التــام بأننــا األمــل لــه لننتشــله مــن بــن كل الــركام ليعــود 

مبتســام ســعيدا.

ــتمر  ــرة وليس ــود املتظاف ــتمر الجه ــل ولتس ــتمر العم ــاء وليس ــتمر العط فليس

ــا  ــا باتحادن ــتمر جميع ــذات ولنس ــب ال ــاء وح ــىل األن ــة ع ــة العام ــب املصلح تغلي

ــن. ــاء الوط ــو بن ــا نح ــا جميع ــا ويوحدن ــن ليجمعن ــة الوط ــا يف الغرب ــذي كان لن ال

ــالء  ــكل الزم ــر ل ــكر والتقدي ــص الش ــدم بخال ــة لنتق ــز الفرص ــا ننته ــام قصتن وخت

ــوا  ــن مابخل ــن الذي ــاتذة والباحث ــة األس ــن ولكاف ــة الص ــالت يف جمهوري والزمي

ــم . ــرب اته ــارة خ ــم عص ــم يف تقدي ــن أوقاته ــة م ــات مثين ــوا أوق وخصص

كــام نتوجــه بالشــكر والتقديــر لكافــة الجهــات الرســمية اليمنيــة والصينيــة ولــكل 

وســائل اإلعــالم مــن قنــوات فضائيــة ومواقــع إخباريــة وصحفيــن عــىل دعمهــم 

الدائــم ووقوفهــم بجانــب االتحــاد وقضايــاه.

ــم  ــاهم يف دع ــن س ــامل وكل م ــال واألع ــال امل ــكل رج ــر ل ــكر والتقدي وكل الش

ــرم . ــا املن ــالل عامن ــاد خ ــطة االتح أنش

اتحاد طالب اليمن في الصين 
اللجنة اإلعالمية 
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لجان اإلتحاد 
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اللجنه الطالبيه بمدينة جيلين لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة تيانجين لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة تشنغدو لعام 2020

رئيس
 اللجنة

عاصم محمد 
منصور فرحان

ماجد عبد السالم 
محمد املجاهد 

عامد الصباحي

وائل تلها حسان عيعامد صالحصالح عبيدونهالل القعيي

عالء الجعديطالب فالفلفهد الجعدي

عي العزيري

رئيس
 اللجنة

رئيس
 اللجنة

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة
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اللجنه الطالبيه بمدينة شنيانغ لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة شيننغ لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة جينان لعام 2020

رئيس
 اللجنة

احمد الحمدي عامر الخوالين 

عمر أحمد الفقيه

عزالدين الوبريمقداد الكميمعامر الضبياين أشــرف حـيـدرة

ماجد محمد
املزجاجي

محمود الرمي جهاد عمران

رئيس
 اللجنة

رئيس
 اللجنة

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة
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اللجنه الطالبيه بمدينة جينجيانغ لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة زيبو لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة قوانغشي لعام 2020

رئيس
 اللجنة

محمد جامل
الحكيمي

احمد حلمي
منصور العريقر

جميل مهنىمجاهد البعداينابراهيم فطيس

جابر املوشيكعزالدين املولديوسف الوائييحيى عي جابر

مثنى الربكاين

مد عادل
االصبحي

رئيس
 اللجنة

رئيس
 اللجنة

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نضال عادل
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اللجنه الطالبيه بمدينة خيبي لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة سيان لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة جوانزو لعام 2020

رئيس
 اللجنة

عبدالرحمنمحمد شايع
العلوي

وفيد الزيديمحمود سالمهاشم النابهيعبدالنارص غربعبالله الحمري

محمد العلسعمر صليحمنصور االحمديطارق مراد

صدام الجرادي

سامي حسن سياف طاهر

رئيس
 اللجنة

رئيس
 اللجنة

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة
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اللجنه الطالبيه بمدينة تشنغداو لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة جاموسا لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة شنغاهي لعام 2020

رئيس
 اللجنة

احمد العطاسأحمد عجالنهشام الصنوي

أمر بافياضرفيق عجيلة

محمودمختار املسييعامر عباس
بامشموس

وهيب الجنيدحافظ القفاف

محمد قاسم محمود السياين

محمد جغامن

رئيس
 اللجنة

رئيس
 اللجنة

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

 عمار عباس رئيساً للجنة االتحاد

 

 

 مختار المسيلي نائباً للجنة االتحاد
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اللجنه الطالبيه بمدينة النجو لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة هاربين لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة فوجو لعام 2020

رئيس
 اللجنة

صدام فاروق

عبدالله فليحانمحمد االشعريايهاب العوايض

عبد الرحمنمحمد القايض
االشول

امين الحزميمحمد البخيتي

هشان السنباين

عبدالكريم ثابتهزاع الحامديادهم سيف اياد السبئي

رئيس
 اللجنة

رئيس
 اللجنة

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة
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اللجنه الطالبيه بمدينة سيان لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة تايوان لعام 2020

اللجنه الطالبيه بمدينة ووخان لعام 2020

رئيس
 اللجنة

عبدالله عبدالوهاب 
الحمري

عبدالرحمن
ذمران

هاشم القروعي

عبدالرحمن
مقبل

هيثم عيمحمد فتحمحمد عبيدأغن جاللحمزة عبدالكريم

نشوان حسان

صدام الجراديوفيد الزيديمحمود سالمهاشم النابهيعبدالنارص غرب

رئيس
 اللجنة

رئيس
 اللجنة

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤل 
 املايل 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول
الثقايف 

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول الريايض
واالجتامعي

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

املسؤول 
الرقايب

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة

نائب رئيس
 اللجنة
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أسماء المحاضرين 

المكرمين
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األسم بالعريب

املحارضين املكرمني يف العام 2020م

NAME

أ.د داوود عبدامللك يحيى الحدايب

الدكتور عارف عبد الجليل مامون الشمري

الدكتور  حسن عبدالله حسن ناجي

الدكتور أكرم أحمد نعامن سالم

الدكتور مراد عبدالرحمن حسن االهدل

الدكتور حسن عبدالله محمد املنصوب

الدكتور محمود العزب

الدكتور مختار محمد الضبي

الدكتور خلدون البيطار

الدكتور عنرت عبده الحاج عي فارع الظافر

مرتى الرحبي

أحمد عبدالكريم عي املنصور

محمد عبدالوهاب الجرايف

محمد عي الظبياين

عبده حسن سليامن القادري

عبد الوهاب عي حسن صالح

هشام عبدالله محمد مانع

زيد حسن الحويث

أحمد جميل الكحالين

بكيل مطيع غندل

أسامة الوليد

Prof. Dawood Abdulmalek Yahya AL-Hidabi

   Dr. AREF ABDULJALIL MAAMON ALSHAMERI

.Hasan Abdullah Hasan Naji  Dr

Dr. Akram Ahmed Noman Sallam

Dr. MURAD ABDULRAHMAN ALAHDAL

Dr. HASAN ABDULLAH MOHAMMED ALMANSOUB

Dr. Mahmoud Al-Azab

Dr. Mokhtar Mohammed

Dr. Khaldoon Albitar

Dr. ANTER ABDU ALHAG ALI FAREE

Murtadha  Ahmed Alrahbi

Ahmed Abdulkareem Ali Al-Mansour

Mohammed Abdulwahab AL-Gerafi

Mohammed Ali Al-Dhabyani

Abdo Hasan Sulaiman AL-Qadri

Abdulwahab Ali Hussein Salah

HISHAM ABDULLAH MOHAMMED MANEA

Zaid Hasan Al-huthi

Ahmed Gamil Alkohlani

Bakil Muttee Ghundol

Osamah Alwalid
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كامل خالد حزام

عامر طه عبدالله عبدالعزيز

عبدالله صالح عبدالله هاجر

بسمة عبده أحمد حارث نر

صنعاء أحمد ناجي عبده مهدي

عامر محمد الضبياين

حمزه محمد عي املداين

يحيى عي جابر معيض

عبدالقوي يحيى ردمان الشمري

جامل جميل أحمد عزالدين األصبحي

عبدالله عبدالوهاب محمد غالب

إياد عبد الوهاب حمود محمد

عبد الباسط عبدالله عبدالعزيز احمد الرميمة

أرشف حسن مسعد حيدرة

يحيى محمد عبدالحميد الفقية

KAMAL KHALED HEZAM

Ammar Taha Abdullah Abdulaziz

Abdullah Saleh Abdullah Hagar

Basma Abdo Ahmed Hareth Nasr

SANA›A AHMED NAGI ABDU MAHDY

Aamer Mohammed Aldbyani

Hamzah Mohammed Ali Almadani

YAHYA ALI GABER MOEED

ABDULKAWI YAHYA RADMAN AL-SHAMIRI

Gamal Gamil Ahmed Ezzaldeen Al-asbahi

ABDULLAH ABDULWAHAB MOHAMMED GHALEB

EYAD ABDULWHAB HAMOUD MOHAMMED

ABDULBASET ABDULLAH ABDULAZIZ AHMED AL-ROMAIMA

ASHRAF HASAN MUSAED HAIDARAH

Yahya Mohammed Abdulhameed Alfakih
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أسماء الباحثين المكرمين 

في العام 2020م
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األسم بالعريب

أسامء الباحثني املكرمني يف العام 2020م

NAME

ابراهيم الوصايب

ابراهيم عي الزلب

احمد الدبعي

أحمد العريقي

احمد امن فتح

أحمد عبدالحكيم هائل سيف

أحمد محمد العليمي

أسامة الوليد

أسامء اليوسفي

أماين محي الدين

أمجد عبدالرحمن عبدالرب القليعة

أمل أحمد حسن

آمنة سعيد البنا

أمن الدرواين

أنور نعامن

اياد عبدالوهاب حمود محمد

أمين الرصاص

أمين غنامي

أمين محمد

بازل الشيبة

بسام أبو طالب

Ibrahim Alwesabi

Ebrahim Ali Alzalab

Ahmed Al-Dubai

Ahmed. G. Alareqi

Ahmed Ameen Fateh

Ahmed Abdulhakeem Saif

AHMED ALALIMI

Osamah Alwalid

Asma AL-Yousofi

Amani Mohedein

Amged Alquliah

Amal Ahmed Hasan

Amna Saeed AL-Banaa

Ameen Aldarawani

Anwar Noman

Eyad Abdulwhab Hamoud Mohammed

Ayman M. Al-Rassas

Aiman Ghannami

Aiman Mohammed

Bazel Al-Shaibah

Bassam Abotaleb
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بسام سيف

بشر حسن الكبودي

بكيل غندل

حسن عبد الله محمد املنصوب

حمزة املداين

حمزة مراد محمد النشمي

حميدي الحميدي

حياة أحمد

خالد وهيب الشواىف

خليل البخيتي

داليا حزام

ذكرى خشافة

رائد الصربي

رشيد عبدالواسع

رفعت محمد عبدالله 

رمش خالد الرخمي

ريم العريقي

زيد الهدى

زيد عي الضمن

زين عي صالح برق

سامل سليامن بلدي

سام صالح عي الداليل

Bassam Saif

Basher Hassan Al-Kbodi

Bakil Ghundol

Hasan A. M. M. Almansoub

Hamzah Almadani

Hamzah Murad Mohammed Al-Neshmi

Homaidi Al-Homaidi

Hyat Ahmed

Khaled W. A. Al-Shwafy

Khalil Al-Bukhaiti

Dalia Hyzam

Thekra Khushafa

Raeed Al-Sabri

Rasheed Abdulwase

 REFAT MOHAMMED ABDULLAH

Remsh Khaled Al-Rokhami

Reem Alariqi

Zaid Al‐Huda

Zaid Al-Dhamin

Zain. A. S. Bairq

Salem Baldi

Sam Al-Dalali
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سامح عوض مهيوب

سهام املنصوب

شمسان الجاميل

صامد احمد العامري

صدام حسن هزاع

صدام عي

صدام ناجي عبده نارش

صفوان طاهر محمد عي

صالح عبدالكريم مكرد

صالح عبدامللك عضالت

طارق الحبايب

طارق املقري

طه حسن راجح

عامر عي مهدي عامر

عامر محمد الضبياين

عائشة الرضايس

عائشة حسن سعد املكس

عباس أبوراس

عبد لله هاجر

عبدالباسط الرميمة

عبدالباسط عباس

عبدالحميد محمد يحيى الطياري

Samah A. Mahyoub

Siham Almansoob

Shamsan Al-Jamali

Samed Ahmed Al-Ameri

Saddam A. Hazaea

Saddam Ali

Saddam Naji Abdu Nasher

Safwan Taher Mohammed Ali

Salah Mokred

Salah Adlat

Tareq Al-hababi

Tariq Al›Moqri

Taha Rajeh

Amer Ali Mahdi Amer

Aamer Aldbyani

Aisha Al-Dherasi

 Aisha Hussein Saad Almakas

Abas Aboras

Abdullah Hagar

Abdulbaset Al-Romaima

Abdul Baset Abbas

Abdulhameed Mohammed Yahya Al-Tayari
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عبدالرحمن البدوي

عبدالعزيز احمد عبدالعظيم سعد

عبدالعزيز محمد رشف

عبدالقوي أحمد نعامن

عبدالقوي يحيى ردمان الشمري

عبدالكريم محمد قاسم الرشعبي

عبدالله الشعيبي

عبدالله عبدالعزيز عبود عبده

عبدالله عي أحمد شبيط

عبدالله غالب

عبدالله يحيى الدنخ

عبدالواسع الخزان

عبدالويل محمد محمد جابر

عبدالوهاب صالح

عبده حزام

عبده عي الربكاين

عبده عي محمد طالب

عبر سعيد

عبر سعيد عبده حداد

عبر عصام نعامن

عدنان سفيان

عالء الذبحاين

Abdulrahman Al-Badwi

Abdulaziz Ahmed Abduladheem Saad

Abdul-Aziz M. Sharaf

Abdulqawi Ahmed Numan

Abdulkawi Yahya Radman Al-Shamiri

Abdulkarem Mohammed Qassem Al-sharabi

Abdullah Al-Shuibi

Abdullah Abdulaziz Abbod Abdo

Abdullah Ali Ahmed Shopit

Abdullah A. M. Ghaleb

Abdullah Al-danakh

Abdulwasea Alkhazzan

Abd Al-Wali Mohammed M. Japir

Abdulwahab Salah

Abdo Hezam

Abdo Ali AL-Barakani

Abdoh Ali Mohammed Taleb

Abeer Saeed

Abeer Saeed Abdo Hadad

Abeer Essam Noman

Adnan Saifan

Alaa Thobhani
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عي الجرادي

علياء حلقوم

عامد عبادي

عامر الحوباين

عامر الخوالين

عامر املعلمي

عامر عبده

عمرو عبد السالم

عنرت فارع

عيى محمد عبده غالب

غسان محمد عي حسن

فاروق هايل

فريدة محسن

فضل الشعيبي

فهمي شاهر

فهيم عبده عي قرعه

فواز مهيوب محمد مقبل

فوزي  نارص عبدالله النظاري

قيس عي املقطري

كريم أحمد سكران

كامل الصباحي

كامل حزام

 Ali Algaradi

Alya Halkom

Imad Obadi

Ammar Hawbani

Amar Al-Khawlani

Ammar Al-Moalmi

Ammar Abdo

Amr Abdussalam

Anter Faree

Eissa Mohammed Abdo Ghaleb

Ghassan Mohammed Ali Hussain

Farooq Hayel

Farida Mohsen

Fadhl Al-Shaebi

Fahmi Shaher

Fahim A. Qaraah

Fawaz Mahiuob Mohammed Mokbal

Fawze Nasser Abdullah Saleh Alnadari

Qais Ali Al-Maqtari

Karim A. Sakran

Kamal Alsabahi

Kamal Hezam
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لبيب عبدالله

ماجد الجربي

ماجد املزجاجي

ماجد عي العرومي

ماهر املريش

مبارك احمد مرشح

مبارك عبدالرحمن عبده سيف

متويل الصلوي

مجيب محمد السمحي

محسن مساعد مساعد عي

محمد احمد غالب

محمد الحامدي

محمد الريض

محمد السوسوة

محمد الشومي

محمد العوش

محمد الغيي

محمد القانص

محمد جمعة

محمد صايف

محمد عبد الله عبد الرحيم غالب

محمد عبدالعزيز النهاري

Labeb Abdullah

Majed Algabri

Maged Almezgagi

Maged Ali Al-Aroomi

Maher Al-muriesh

Mubarak Ahmed Mashrah

Mubaarak Abdulrahman Abdu Saif

Metwalli Al-Selwi

Mugeeb Mohamed Al-Samhi

Mohsen M. M. Ali

Mohammed Ahmed Ghaleb

Mohammed A. Al-Hammadi

Mohammed Alradhi

 Mohammed Al-Soswa

Mohammed Alshwmi

Mohammed Awsh

Mohammed Alghaili

Mohammed A. A. Al-qaness

Mohammed Gamaha

Mohammed Safi

Mohammed Abdullah Abdulraheem Ghaleb

Mohammed Al-Nehari
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محمد عبدالعزيز يحيى الشامي

محمد عبدالوهاب الساموي

محمد عي احمد

محمد عي محمد الحبايب

محمود العزب

مديحة أحمد

مراد ابو الرجال

مراد األهدل

مراد صالح عبدالغني الفرزعي

مروان املعيليقي

مروان حسن سالم

مروان راشد

مصطفى املشرعي

مصطفى ناجي أنعم

معتز عوض مهيوب

منى أحمد سعيد العريقي

منى احمد مسعد العريقي

مهند عبدالجبار هائل

نارص خالد العجمي

نايف صالح الربحة

نبيل الرشعبي

نبيلة عي العني

Mohammed Abdulaziz Al-shami

Mohammed Abdulwahab Al-samawi

Mohammed Ali Ahmed

Mohammed Ali Mohammed Al-hababi

Mahmoud Al-Azab

Madiha Ahmed

Murad Abualrejal

Murad Alahdal

Murad Saleh Abdulghani Alfarzaeai

Marwan Almoiliqy

Marwan H Sallam

Marwan M. A. Rashed

Mustafa Almushaira

Mustafa Naji Anaam

Mueataz A. Mahyoub

Muna Ahmed Seed Alariqi

Mona Ahmed Mossed Alariqi

Mohanned Abduljabbar Hael

Naser K. A. Alajmi

Naif Al-Barha

Nabil Al-Sharabi

Nabilah Al-Ansi
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نجيب السبئي

نجيب نارص

نسيم عي الورايف

هارون عبدامللك احمد سيف

هشام أحمد

هشام الورد

هشام مانع

هنادي املخاليف

هيثم موىس

وداد قاسم البخيتي

وديع عبدالله الشهاري

وليد األني

يارس جامالت

يحيى عي جابر معيض

يرى املنصوب

يوسف عبدالحكيم يوسف عبده محمد

يوسف ناجي دبوان

يونس عبده املنصوب

Najeeb Al-Sabai

Najeeb Nasser

Naseem Ali Al-Worafi

Haroon Abdulmalek Ahmed Saif

Hesham A. Ahmed

Hisham AL-ward

Hisham Manea

Hanadi Al-Mekhlafi

Haithm Mousa

Wedad Q. AL‐Bukhaiti

Wadee Abdullah Al-Shehari

Waleed Al-Ansi

Yaser Gamallat

Yahya Ali Gaber Moeed

Yusra A. M. Almansob

Yusof A. Y. A. Mohammed

Yousef N. Dabwan

Yunes A.M Almansoub
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وأخريًا رسالة شكر وتقدير

نقدمها لكل الذين تعاونوا معنا 

يف جناح كل هذه األعمال من رجال أعمال وحماضرين وطالب، لقد 

 كانوا مجيعًا روافد إجيابية استطعنا من خالهلم صناعة النجاح. 

كما هي رسالة الشكر للمصممني بالل الصعفاني وحممد احملفدي 

على جهودهم املبذولة يف تصميم املواد اإلعالمية والشهادات 

للمؤمتر العام التاسع.
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رعاة المؤتمر العام التاسع
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