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 م 2017نوفمبر  5التأريخ:  

 الختامي  البيان

 (7SCITN 201  nd2والشبكات) لتقنية المعلومات الثانيالعلمي  للمؤتمر

 الجمهورية اليمنية. -صنعاء /جامعة االندلس للعلوم والتقنية

 م2017نوفمبر  5-4في الفترة 

 مثوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات   دولة رئيس الوزراء و رعايةب

والنصف   التاسعة الساعة تمام ( في 7SCITN 201 nd2لتقنية المعلومات والشبكات) الثانيالعلمي  للمؤتمر التدشين واالفتتاح 

حسين .أ رئيس الوزراء ودولة  –د. عبد العزيز بن حبتور أ. بحضور وذلكم  2017 نوفمبر 4 الموافق السبت يوم من صباحا  

و د.محمد  االتصاالت وتقنية المعلوماتجليدان محمود جليدان وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالستاذ  حازب 

الشراجي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و د.صادق الخامس المخالفي االمين العام التحاد الجامعات اليمنية 

وعدد  والسياسات والتطوير بوزارة التعليم العالي  قطاع التخطيطل المساعد  كيلعبدهللا القدمي الووا.د.لقطاع البحث العلمي 

مختلف   من المشاركين والطالب والباحثين والمختصين الضيوف والعلماء من كبير من رؤساء الجامعات اليمنية وعدد

 الجامعات اليمنية.

 

األخ رئيس جامعة االندلس للعلوم  بعدهاوألقى الحكيم  الذكر من آيات عطرة من بتالوةافتتح حفل التدشين  قدو

اللجنة العلمية  وأعضاءوالباحثين  بالضيوف فيها رحب والتي المؤتمر افتتاح كلمةبرقعان احمد  .د.أ رئيس المؤتمر –والتقنية 

الجامعة  أن مبينا ،ودعوة الى االبداع والتفائل والعملية العلمية الحياة فيلبحث العلمي ا أهمية عن متحدثا للمؤتمر، والمنظمة

 الفعاليات والندوات والمؤتمرات العلمية اسهاما منها في رفع المستوى العلمي وخدمة المجتمع. تدعم مثل هذه

 

 فيها رحب كلمةالمؤتمر نائب رئيس  -عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات -فؤاد علي محمد اليريمي  .د ألقى ثم

وتحدث عن انجازات واسهامات كلية الهندسة وتقنية المعلومات خالل االعوام السابقة من الخدمات  الحاضرين، بالضيوف

الى الخارج .  مأو ابتعاثهداخل في الأكان  سواء  مال الدراسات العليا كالست أعضاء هيئة التدريسالعلمية للطالب وتأهيل 

 . العلمية في المؤتمرات الدولية والورش بالكلية يسروكذلك تحدث عن مشاركة اعضاء هيئة التد
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكر فيها الباحثين والجامعة لتميزها وابداعها. ودعا  ،حسين حازب كلمه د.  ذلك تلى

الجامعات اليمنية الى ان تحذو حذو جامعة االندلس في اقامة المؤتمرات العلمية المختلفة. كما طلب الرفع بتوصيات المؤتمر 

هناك قرار سيصدر بالسماح بإعادة برامج الماجستير لكثير من  وذكر أن لالستفادة منها وامكانية تنفيذها في الواقع العملي

 .الجامعات التي استوفت المعايير المطلوبة

حث فيها الباحثين على مزيد  كلمة  القائم بأعمال وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ، جليدان محمد جليدانالقى  ا. ذلك بعد

واشاد بالعالقة المتميزة بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  ل المجتمع.من االبداع واالسهام في البحث العلمي لحل مشاك

 وجامعة االندلس.

أشاد بالمؤتمر العلمي الذي تقيمه د.عبد العزيز بن حبتور، رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب فيها بالحاضرين وأ.ثم القى 

 بالمؤتمرات العلمية والبحث العلمي. مباالهتماذوها جامعة األندلس للعلوم والتقنية ودعا مختلف الجامعات أن تحذوا ح

 

 :المؤتمر وقائع

 :اآلتي النحو م  وعلى2017نوفمبر  5األحد نوفمبر و 4الموافق  السبت  :يومين على المؤتمر وقائع توزعت

 اليوم االول: 

 التسجيل بالمؤتمر. 9:30الى  8:00

 حفل االفتتاح والتدشين 10:30الى  9:30

 استراحة وبوفيه مفتوحه. 11:00 00الى 10:30

 الجلسة االولى  12:00الى  11:00

 الجلسة الثانية 01:00الى  12:00

 بعد ذلك اختتام اليوم االول  والصالة ثم الغداء .

 اليوم الثاني: 

مختلف البحوث المشاركة في المؤتمر إضافة لعرض مجموعة من مشاريع التخرج ثالث جلسات تعرض بصورة متوازية 

 ميزة في مجال الحاسوب والشبكات.المت

 بوفيه مفتوحة.واستراحة ومن ثم 
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شاركة في التي تواصل فيها عرض مختلف البحوث الم والسادسة ومن ثم الجلسة الخامسة الجلسة الرابعةتلى ذلك افتتاح 

 وفق برنامج المؤتمر المرفق.مرتبة المؤتمر ومشاريع التخرج 

 من مختلف الجامعات اليمنية.المتخصصين على الجلسات عدد من الدكاترة  واشرف

 :باألبحاثالجامعات المشاركة 

ها من قبل لجان التحكيم المتخصصة ( بحث بعد تقييم5ورفض ) ( بحث 25) ( بحث , تم قبول 30المقدمة للمؤتمر) العلمية االبحاثبلغ عدد 

ذمار  وجامعةجامعة صنعاء كانت من مختلف الجامعات مثل والبحوث المقدمة شبكات. في مجاالت مختلفة في تقنية المعلومات وال

  .جامعة العلوم الحديثة وجامعة العلوم والتكنولوجياو,ندلس للعلوم والتقنية وجامعة اال,للدراسات العليا  واالكاديمية اليمنية 

 صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا.( مشاريع تخرج متميزة من جامعة األندلس وجامعة 8إضافة إلى عدد )

 

 :المؤتمر توصيات

  في مجاالت اخرى.مماثلة ودعوة لعقد مؤتمرات بشكل دوري عقد المؤتمر االستمرار في 

 جلسات إضافة (للPosterفي المؤتمر ) (وتحديد وقت لمناقشة الPosters واختيار افضل )poster 

 استضافة متحدثين( KeyNote speakers ) للباحثينوجديدة  مفيدةبمواضيع. 

  النه رافد من روافد وفق المعايير  برامج الدراسات العليا  فتح  بإعادة والبحث العلمي  لتعليم العاليلوزارة اتوصية

 .البحث العلمي

  الخاص والعام والمؤسسات التعليمية.تعزيز الشراكة بين القطاعين 

 والبحث  لجهات ذات العالقة بالتنسيق مع وزارة التعليم العاليتطبيق نتائج االبحاث المنشورة في المؤتمر من قبل ا

 .العلمي

 ؤتمرات علمية مماثلة بالتعاون مع جامعات أخرىعقد م. 

 تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر. 

 .إنشاء صفحة خاصة في موقع الجامعة للمؤتمر العلمي ورفع البحوث فيها 

 بالحاسوب تنشر فيها أهم األبحاث التي عرضت في المؤتمر العلمي بعد تطبيق  عمل مجلة تتبع الجامعة خاصة

 إجراءات التحكيم الخاصة بالمجالت العلمية.

 .عقد شراكات مع مجالت عالمية أو أقليمية ونشر األبحاث العلمية المقبولة فيها 

 .إضافة ميزة الترجمة المباشرة في حال عرض أعمال باللغة األنجليزية 
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 طاق المؤتمر لتصبح المشاركات أقليمية ودولية.توسيع ن 

  تنشيط فعاليات البحث العلمي "إقامة ندوات ، ورش عمل في طرق البحث، القراءة العلمية، كتابة األبحاث" للباحثين

 لتحسين مستواهم العلمي.

 لمية معين.تعزيز التعاون بين الباحثين في الجامعات المختلفة لتكوين لجان بحثية متخصصة في مواضيع ع 

 إنشاء قناة يوتيوب خاصة بالمؤتمر يعرض فيها أهم فعاليات المؤتمر 

 

 

 :وتوصيات المؤتمر الختامي البيان إعداد لجنة

     أ.م.د عبدالقادر محمد العبادي -1

       أ.م.د منير المخالفي -2

       أ.م.د فكري محمد الحميدي -3

        د فؤاد علي اليريمي -4

       د. نبراس العزعزي -5

        د. حسن الشيخ -6

       د. نبيل محمد منصر -7

       د. عبدالرحمن مثنى -8

 

 

 


