التعليم الفني تعلن األعمال الفائزة بجائرة أفضل ابتكار علمي
في المجال الصناعي في دورتها الثانية
]فبراير[10/4102/

 :صنعاء – سبأنت
أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمجلس الثقافي البريطاني بصنعاء اليوم األعمال الفائزة بجائزة
أفضل ابتكار علمي في دورتها الثانية للعام الجاري 4102 /4104م لطالب المعاهد الفنية والمهنية في مختلف
 .المحافظات
حيث فاز بالمركز األول اختراع مشروع الخزنة البنكية ألنظمة حماية بواسطة بصمة العين وأشعة الليزر،
وحصل مشروع اآللة المتنقلة للعرض المرئي والصوتي لكافة الفعاليات المختلفة على المركز الثاني ،فيما حل
ثالثا مشروع أنظمة تحكم ذكية لمروحة متنقلة تغير السرعات و رش العطور وتلطيف األجواء والتحكم باإلضاءة
آلياً ،وفاز مشروع التحكم الالسلكي متعدد المهام واألغراض بالمرتبة الرابعة  ،فيما حصل مشروع منظومة
.متنقلة للمراقبة الرقمية لحماية أبراج الكهرباء وأنابيب النفط عن بعد على المركز الخامس بجائزة أفضل ابتكار
وجميع األعمال الفائزة للمرة الثانية على التوالي كانت من نصيب المعهد التقني الصناعي بالحوبان محافظة تعز
باستثناء المشروع الفائز بالمركز الرابع من نصيب معهد األيتام بأمانة العاصمة عن التحكم الالسلكي متعدد
 .األغراض
وفي المناسبة هنأ وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان الفائزين بجائزة أفضل ابتكار
لطالب المعاهد الفنية والمهنية في دورتها الثانية التي شهدت تنافس كبير بين األعمال المتقدمة والبالغة  55عمالً
 .في مختلف المجاالت اإلبداعية والهندسية
وأثنى الوزير على المشاريع الفائزة التي ستمثل انطالقة جديدة في عهد جديد مفتاح النماء والتطور فيه يعتمد
 .على طاقات وإبداعات الشباب عماد الحاضر وآمل المستقبل المشرق
وأكد أهمية تقديم الدولة كل الرعاية والدعم للمخترعين وأن تضعهم في أعلى سلم أولوياتها باعتبارهم أغلى رأس
.المال البشري الذي بهم تنهض األمم واألوطان
وأشار وزير التعليم الفني إلى أن الوزارة ستدعم الطالب المبدعين بكافة السبل والوسائل الممكنة ليتبوأوا مواقع
.رائدة في المجتمع
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وإشراكهم في عملية اإلشراف والمتابعة
والقرارات في القطاعات والمعاهد والكليات من اجل االرتقاء بنوعية التعليم الفني وضمان جودة المخرجات
.القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي
وأشاد بالتعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني والمعاهد التقنية الصناعية على هذا اإلنجاز المتميز..

 .داعيا إلى أن تتواصل وتتوسع هذه الجائزة في األعوام القادمة لتشمل مجاالت وقطاعات أوسع
فيما أعرب رئيس المركز الوطني للدراسات اإلستراتيجية الدكتور فارس السقاف عن سعادته لحضور فعالية
إعالن الفائزين بجوائز أفضل ابتكار لطالب المعاهد الفنية والمهنية في دورتها الثانية والتي تؤكد أن اليمن يمتلك
.كثير من اإلبداعات و االبتكارات والمشاريع الطموحة
مؤكداً أن الدول المتقدمة تعتمد على الخيال اإلنساني وقدرتها على تحويل األفكار والخيال إلى ابتكارات
ومشاريع ملموسة على ارض الواقع..مشيراً إلى أن مشاريع المعارف واالبتكارات تعتبر اليوم من أعظم
اقتصاديات العالم  ..مبينا ً أن هناك صعوبات وتحديات في الوقت الراهن ولكن من رحم هذه الصعوبات تولد
.اإلبداعات واالبتكارات الشبابية لخدمة اإلنسانية
منوها ً بهذه المبادرة وقدرتها على شحذ الهمم والطاقات وتحفيز الشباب على مزيد من اإلبداع واالبتكار لخدمة
وطنهم  ..مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يرعى هذه اإلبداعات وخصص لها مكتب و مركز وطني للدراسات
.اإلستراتيجية لتبني كل هذه األفكار والدراسات والبحوث العلمية التي تصنع لألمم مستقبل زاهر
من جانبه استعرض القائم بأعمال وكيل مساعد قطاع المعايير والجودة بالوزارة المهندس سعيد الخليدي أهداف
وبرامج الجائزة ومعايير المفاضلة واالختيار واألعمال المقدمة ودورها في تحفيز مواهب وقدرات الطالب
وتنمية روح اإلبداع واالبتكار وإحياء روح المنافسة بين الطالب
فيما ألقيت كلمتان من قبل مدير المجلس الثقافي البريطاني بصنعاء نديم السقاف والمستشار السياسي للسفارة
البريطانية بصنعاء مايكل هولند ،أشارت إلى أهمية الجائزة في تشجيع الطالب على االبتكار وتطوير قدراتهم
.ومهاراتهم المختلفة والمساهمة في النهوض بواقع القطاع الخاص وبناء المجتمعات
واستعرضا أنشطة وبرامج المجلس الثقافي البريطاني في دعم وتطوير برامج التعليم الفني في مجال ضمان
الجودة في المعاهد الفنية والمهنية ودعم و رعاية جائزة أفضل ابتكار التي أطلقها المجلس العام الماضي وفاز بها
 ..عدد من المبدعين اليمنيين الشباب
وفي نهاية الحفل الذي حضره رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل وعدد من
.مسئولي الوزارة جرى تكريم الطالب الفائزين باألعمال االبتكارية بجوائز عينية ومبالغ مالية وشهادات تقديرية

