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من رواد التعليم يف مديرية املالح بردفان محافظة حلج..

الرتبوية القديرة الأ�ستاذة فائزة �صالح ي�سلم مربوك العلوي

األمنــاء  /كتــب  /الدكتــور
عبود عبد ناصرعبادي:

األستاذة فائزة صالح يسلم مربوك
العلوي ،من مواليــد 4/7/1963م،
القشــعة ،مديرية املالح ،درســت
املرحلة االبتدائية خــال الفرتة من
1971-1975واإلعداديــة مــن عام
 1976-1978يف مدرسة الجدل يف
القشعة.
من أبرز معلميهــا يف االبتدائية
واإلعدادية:
األســتاذ ســعيد محمــد عيل
الصوميل
األستاذ محمد عبدالله حسن
األستاذ سعيد جيبويت
األستاذ أحمد عبدالرحمن
األستاذ جامل كريدي
األستاذة فوزية جيبويت
األستاذ سعيد محمد بدير
األستاذة رقية سامل الباين
أبرز زمالئها يف املرحلة اإلعدادية:
صالح فضل حسني
أحمد عيل مقبل
الشيخ عبدالحميد محمود العاقل
عبدالله الجرمي
عبدالحكم فضل سعيد
محمود عيدروس مقبل
وعدد من الزميالت...
تعينت بوظيفة معلمة يف الرتبية
والتعليم يف 12/12/1978م.
يف عــام 1981حصلــت عــى
الثانوية العامة.
يف عام1983عينت وكيلة مدرسة
الجدل املوحدة يف منطقة القشعة.
1986عينت مديرة مدرسة الجدل
املوحدة يف منطقة القشــعة كأول
مديرة عىل مستوى محافظة لحج.

أبرز زمالء التدريس يف مدرســة
الجدل:
الدكتور فضل هامش
األستاذ نارص املنصب
األستاذ محمد عبدالله القايض
األستاذ مطنوش شائف هامش
األستاذ سالل نارش مانع
األستاذ ماجد درويش صالح
النائب خالد صالح شائف
األستاذ عيل قاسم سعيد
1989حصلت عىل الدبلوم العايل
من املعهد العايل يف خور مكرس.
أبرز طالبها يف مدرسة الجدل:
العميد الركن خالد نارص يسلم
الدكتور محمد أحمد هامش
الدكتور أنيس صالح يسلم
األستاذ محمد عيل قائد
الدكتور علوي صالح محمد
الدكتور محمد حسني فضل
الدكتور كامل محمد املنصب
الدكتور عيل محسن الحنيش
الدكتور صدام عيل حسني
األستاذ عيل احمد جابر
العقيد يارس عبدالقوي العطفي
األستاذ نارص صالح أحمد سامل
الدكتور أحمد صالح مقبل
يعقوب عبدالرحمن أحمد
وغريهــم كثــر مــن الطالب
والطالبات الذين أصبحوا أشــخاصا
فاعلني يف املجتمع.
تكرمــت أرستهــا كأرسة مثالية
يف عام 1989من قبل وزارة الرتبية
والتعليــم بــإرشاف وزيــر الرتبية
والتعليم حينها الدكتور سامل باسلم.
الدورات التي شاركت فيها:
دورة ملدة ثالثة أشهر يف جمهورية
أملانيا الدميقراطية عام .1985
دورة دبلوم يف اإلدارة املدرســية
يف عــدن عــام  1989حصلت عىل

املركز األول بنسبة .98%
دورة ملنظمة اليونيســيف خاص
بتعليم الفتاة يف صنعاء عام 2000م.
شــاركت يف إعداد االسرتاتيجية
الوطنية للتعليم األسايس يف صنعاء
من أكتوبر 2001اىل أكتوبر .2002
دورة قصــرة تابعــة لجمعيــة
الكشــافة واملرشــدات كقائدة يف
صنعاء يف عام .2002
دورة قصرية تابعة ملنظمة كويب
اإليطالية حــول إدارة املجتمع ممول
من االتحــاد األورويب يف عدن عام
.2001
دورة منسقة ومدربة يف منظمة
مدى لتوعية املــرأة يف صنعاء عام
.2003
دورة ملدراء املدارس.
دورة مدربــة ملجالــس اآلبــاء
واألمهات مديرية ردفان.
دورة مدربة ملعلمي اللغة العربية
للصفوف من 4-6مديرية املالح.
وغريها من الدورات...
من عام 2004-2008عينت مديرة
مدرســة أبوبكر الصديــق الجدعاء
مديرية ردفان.

�إدارة مدر�سة عقيب بحيد ردفان تكرم ال�شخ�صية
الرتبوي الأ�ستاذ حممد �شائف مثنى «عقيب»

املالح  /األمناء  /خاص :
تم عــر الســبت 2021/ 1/ 16
تكريم األســتاذ الرتبوي محمد شايف
مثنى عقيب ،من قبــل إدارة ومعلمي
مدرســة عقيب بحيد ردفان ،بحضور
األستاذ نارص صالح أحمد ،رئيس قسم
التعليم العام ،واألستاذ قايد عيل أحمد
مدير مدرســة عقيب ،واألستاذ فيصل
لخجف وكيل املدرســة ،واألستاذ عمر
ســعد عوض ،واألســتاذ جوهر أحمد
محمد.

وجرى خالل الزيارة تكريم األستاذ
الرتبوي القدير محمد شايف مثنى عمر
بشهادة تقديرية عرفانا بجهوده التي
بذلها خالل مشــواره الرتبوي باعتباره
املؤســس للعملية الرتبوية والتعليمية
مبنطقة حيد ردفان.
ويعد األســتاذ محمد شايف مثنى
عقيب من قدامى الرتبويني الذين أفنوا
حياتهم يف خدمــة العملية الرتبوية
والتعليمية منذ ستينيات القرن املايض
يف عموم مديريات ردفان األربع .

من عام  2009-2020عينت مديرة
مدرســة الزهراء للبنــات يف مدينة
الحبيلني مديرية ردفان.
الشهادات التقديرية التي حصلت
عليها:
شهادة تقديرية من معهد الشباب
األملاين جمهورية أملانيا الدميقراطية
يف يناير .1985
شهادة تقديرية مع ميدالية معلم
من وزارة الرتبيــة والتعليم يف عام
.1987
شهادة تقديرية مع ميدالية تفوق
وزارة الرتبيــة والتعليــم عدن عام
.1989
شــهادة تقديريــة وزارة الرتبية
والتعليم يف صنعاء عام .2002
شهادة تقديرية من وزارة الرتبية
والتعليم يف صنعاء عام .2004
شــهادة مشــاركة مــن جمعية
الكشافة واملرشدات صنعاء يف عام
.2002
شهادة تقديرية من منظمة كويب
اإليطالية حول إدارة املجتمع 2001
شــهادة تقديرية مــن محافظ
محافظة لحج عام 1999

شهادة تقديرية من نقابة املعلمني
يف عام 2000
شهادة مشاركة من مؤسسة رواد
التنمية وحقوق اإلنسان عام 2016
شهادة تقديرية من اللجنة املركزية
التحاد شــباب اليمــن الدميقراطي
1989
شهادة تقديرية من اللجنة املركزية
التحاد نساء اليمن الدميقراطي1984
شــهادة تقديرية مــن املجلس
الوطنــي ملنظمة الطالئــع يف عام
1984
شهادة تقديرية من اللجنة العليا
ملحو األمية يف عام 1984
شــهادة تقديريــة مــن املؤمتر
الشعبي العام محافظة لحج يف عام
1998
شهادة تقديرية من مكتب الرتبية
والتعليــم مبحافظة لحــج يف عام
1999
شهادة تقديرية من مكتب الرتبية
والتعليم يف مديريــة املالح يف عام
2016
شــهادات تقدير مــن مدير عام
ردفان ومكتــب الرتبية والتعليم يف
مديرية ردفان ومديــر عام مديرية
املالح.
را مــن املؤمترات
كثــ
حــرت
ً
الوطنية أهمها:
املؤمتــر العــام الرابــع للحزب
االشرتايك اليمني.
املؤمتــر الرتبــوي الوطني يف
صنعاء.
املؤمتر العام الســادس للمؤمتر
الشعبي العام يف صنعاء.
هذه نبذة مخترصة عن مســرة
عمــل الرتبوية القديرة األســتاذة/
فائزة صالح يسلم مربوك العلوي.

الذكرى ال�سنوية الأوىل ال�ست�شهاد في�صل حممد �صالح عمر
األمناء  /كتب  /جميل عبداهلل صالح الباقري :

مرت قبل أيام ،وتحديدا يف 16/1/2021م الذكرى السنوية
األوىل الستشــهاد فيصل محمد صالــح عمر يف قرية قداش
عندما انفجرت به عبوة ناســفة
وهــو يــؤدي واجبــه يف تلبية
متطلبات زمالئه اليومية.
لقد كانت أعني الغدر والخيانة
ترتبــص لإليقاع بقائــد الكتيبة
األوىل العقيد مبارك سعيد هندي
قائــد الكتيبة املرابطــة يف جبل
حاملــة وموقــع الغريــب مركز
الضاحي مديرية كرش.
تلك الكتيبة البطلة التي حققت بطوالت وانتصارات متتالية
عيل مليشــيات الحويث وكبدت الحوثية الخسائر يف األرواح
وخرسته أكرب الجبال االسرتاتيجية أال وهو جبل حاملة الشهري
مبوقعة املطل عىل منطقة الراهدة.
حيث كان الشهيد فيصل السائق لقائد الكتيبة األوىل وكان
بجانبه نارش عبدالله عيل املقطوف وقد جرح بجروح خفيفة.
فيصل ذلك الشــاب الذي يتحىل بصفات أخالقية وشجاعة
أدبية وبطولية يف كل مواقف.
وحينام نتذكر شــهداء الكتيبة األوىل مــن الحزام األمني
التابع للواء الخامس دعم وإسناد ردفان ،شهداء الكتيبة األوىل

حاملة ،وكذلك شهداء املقاومة الذين شاركوا يف الكتيبة األوىل
تجاه العدو الحويث الفاريس ومنهم:
الشهيد /نارص أحمد الجبنة م/املالح (ذلبري)
الشهيد/عامد م/الحبيلني (الربوه)
الشهيد /عيل أحمد صالح م/املالح (الرسايا)
الشــهيد /مصلح قاســم نرص دجران م/املالح
(دارشيبان)
الشــهيد /مهند محمد صالــح م/حاملني  -حبيل
الريدة
الشهيد/شــاكر عبدالله أحمــد الطريي م/املالح
(الرسايا)
الشــهيد /صالح عبدالله عيل املقطوف شــهيد
املقاومة -كرش -قداش
الشهيد/سامل صالح محمد شهيد املقاومة كرش-قداش
الشهيد/فيدل عيل محسن شهيد املقاومة كرش-قداش
الشهيد /هادي سعيد سامل شهيد املقاومة م/كرش -قداش
الشــهيد /لهيم مهيوب محمد صالح شهيد املقاومة -م/
كرش -قداش
الشهيد /أنيس عيل الرباغ شهيد املقاومة كرش -قداش
الشهيد/فيصل محمد صالح عمر م/املالح
نرتحم عىل أرواح أولئك الشهداء ونســأل الله أن يسكنهم
فســيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان ،إنا لله
وإنا إليه راجعون.

