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احتفي   2014 يناير   23  -
بوزارة  الثقافية  ال�شوؤون  ق�شم 
التعليم �شتة وع�رشون �شابا يف 

االدب ال�شعبي ال�شفهي.
التي  املنا�شبة  ختام  ويف 
ا�شاد  امبا�شريا  بفندق  جرت 
�شمري  ال�شيد/  التعليم  وزير 
ترمي   التي  باخلطوة  روؤ�شوم 
ال�شعبي  االدب  على  للحفاظ 
نقل  ب�رشورة  منوها  ال�شفهي 
جتارب من لهم معرفة باالدب 
واثنى  ال�شباب  اىل  ال�شفهي 
مدير ال�شوؤون الثقافية بوزارة 
التعليم ال�شيد/ �شلمون ظهاي،  
يف  القاها  التي  الكلمة  يف 
الدار�شني  باهتمام  املنا�شبة  
هذا  ان  ،مو�شحا  بالعادات 
من  له  معدا  كان  الربنامج 

فرتة  طويلة .
من  والع�رشين  ال�شابع  يف 

مار�س 2014

اخلام�س  املهرجان  اختتم 
العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات 
يف  ا�شهر  الربعة  نظم  الذي 
كلية  يف  الكليات   جميع 
حملمالو الزراعية من ال�شابع  
والع�رشين وحتى الثالثني من 
م�شابقات  2014،�شملت  مار�س 
تعليمية وريا�شية واوراق عمل 
وعرو�س ثقافية وفنية.واأو�شح 
�شمري  ال�شيد/  التعليم  وزير 
مبنا�شبة  كلمته  يف  روؤ�شوم، 
املناف�شات  ان  االختتام، 
موؤ�ش�شات  يف  تنظم  التي 
تهدف  �شنويا  العايل  التعليم 
وقدرات  مواهب  ال�شتك�شاف  
ال�شباب والعمل على تدعيمها، 
داعيا املجتمع عامة وال�شباب 
بالوعي  لالرتقاء  خا�شة 
والت�شدي بقوة للموؤامرات التي 

ت�شتهدف ال�شباب  والوطن.
التجمع  هذا  مثل  اإن  وقال 
ال�شبابي له دور كبري يف برامج 
ويتوجب  والتنمية،  الت�شدي 
تن�شئة ال�شباب بالقيم الوطنية 
امل�شتقبل،  قادة   باعتبارهم 
يعزز  املهرجان  بان   موؤكدا 
ويدفع  والت�شامن  الرتابط 

باالنتاجية.
ويف ال�شاد�س من ابريل اختتم 
ع�رش  الثالث  الكتاب  معر�س 
الثامن  يوم  يف  افتتح  الذي 
املا�شي   مار�س  والع�رشين من 
اك�شبو  املعار�س  ار�س  يف 

با�شمرا.
 �شمل املعر�س الذي �شاركت 
فيه حوايل 140 موؤ�ش�شة ن�رش، 
وان�شطة  عمل  وور�شة  عرو�س 
با�شعار  الكتب  وبيع  الطالب 

خمف�شة.
حوايل  املعر�س  زار  وقد 

وكان  �شخ�س،  الف  �شبعني 
له دور  كبري يف  تفعيل ثقافة 

القراءة. 
يف   الكتاب  معر�س  نظم  كما 
الفرتة من احلادي ع�رش وحتى 
الثالث ع�رش من ابريل يف مدن 
مندفرا وكرن وبارنتو وم�شوع 
الكتاب  �شعار   حتت  وع�شب 

هدية لكل املنا�شبات.
ينظم  الذي  املعر�س  �شهد 
االقاليم  يف  اخلام�شة  للمرة 
اقباال كبري من الطالب واولياء 
بان  اكدوا  الذين  االمور 
املعر�س يعزز ثقافة القراءة. 
التي  القراءة  ان  اىل  وا�شاروا 
االباء  جلهود  نتاج  تزدهر 
القراءة  حب  تر�شي  التي  هي 
تزايد  ان  كما  االن�شان،  يف 
املعر�س  على  النا�س  اقبال 

الكتاب  باهمية  الوعي   يربز 
من  مبزيد  ويدفع  والقراءة 

اجلهد للكتابة.
01-05-2014

د�شنت مدر�شة �شمبل الثانوية 
وثالثني  خم�شة  بلغة  بتكلفة 
خمتلف  بح�شور  نقفة  مليون 
الوزارت  اق�شام  م�شوؤويل 

وال�شيوف .
�شمبل  مديرية  مديرة  والقت 
كلمة  �شيد،   �شتوم  ال�شيدة/ 
�شمبل  مدر�شة  افتتاح  لدى 
او�شحت  حيث   ، الثانوية 
يعد  املدر�شة  هذه  تد�شني  ان 
يف  احلكومة  جلهود  موا�شلة  
يف  االجتماعية  اخلدمات  ن�رش 
االمور  اولياء  ،داعية  البالد 
من  لال�شتفادة  ابنائهم   حلث 

فر�س التعليم .
م�شوؤول  او�شح  جانبه   من 
واملراقبة  الت�شميمات  فرع 
باالقليم  التحتية  البنية  بق�شم 
م�شفن حماري  ال�شيد/  االو�شط 
ت�شييدها  مت  املدر�شة  ان 
االو�شط     االقليم  مبن�رشفات 
وت�شتمل على 48 ف�شال درا�شيا  
وثالث  للمعامل   غرف  واربع 
احلا�شوب  لتدري�س  غرف 
ومكتبة   لالجتماعات   وقاعة 

وقاعة املعلمني.
العا�رش  من  الفرتة  ويف 
وحتى احلادي ع�رش من اكتوبر 
احتقل باليوم الوطني للقراءة 
باالك�شبو با�شمرا حتت �شعار" 
امل�رشق  امل�شتقبل  لنبداأ 

بالقراءة."
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كلية التجارة وادارة 
االعمال بحلحلي

كلية اعداد املعلمني تخرج دفعة بدرجة  ال�ضهادة والدبلوم

جمعية  رئي�س  واأو�شحت 
واملعلومات  املكتبات 
يف  تولدي  ازيب  ال�شيدة/ 
وزير  بح�شور  احلفل  افتتاح 
التعليم ال�شيد/ �شمري روؤ�شوم 
وكبار امل�شوؤولني واملوؤ�ش�شات 
ان�شطة  او�شحت  ال�رشيكةـ 
ثقافة  الر�شاء  اجلمعية 
االباء  لتعزيز  داعية  القراءة، 

واملجتمع من دورهم.
يونيو  من  االأ�شبوع  ويف 

 2014
د�شنت   مكتبة عامة مبديرية 
قجرت باالقليم االو�شط  مزودة 
احلا�شوب  تعليم  بخدمات 
والكتب  االنرتنيت  وخدمات 
بهذا  قامت  حيث   ، املكتبية  

العمل موؤ�ش�شة     اوقت .
حاكم  املكتبة  وافتتح  
االقليم االو�شط اللواء/ رم�شان 
وزير  اثنى  حيث   ، اولياي 
التعليم ال�شيد/ �شمري روؤ�شوم 
على جمعية اوقيت، م�شريا اىل 
جهود ن�شاطات   اللجنة منذ عام 

2008 .من جانبه اثنى رئي�س 
موؤ�ش�شة اوقت ال�شيد/ تخلي قرب 
كدان، على تعاون املوؤ�ش�شات 
احلكومية واالحتادات الوطنية 
يف  واملواطنني  وال�رشكات 

اإقامة املكتبة .
على  االمور   اولياء  واكد 
من  ابنائهم  ا�شتفادة  �رشورة 

خدمات املكتبة.
تد�شني  حفل  ختام  ويف 
االقليم  حاكم  قدم  املكتبة 
رم�شان  اللواء/  االو�شط 
التنفيذي  وامل�شوؤول  اولياي 
تولد  زريت  ال�شيد/  باالقليم 
برهان جوائز الع�شاء موؤ�ش�شة     

اوقيت.
يونيو  من  ال�شاد�س  ويف 
علوم  كلية  خرجت   2014
 122 البحار  وتكنولوجية 
التخ�ش�شات   طالبا يف خمتلف 
البكالووري�س  بدرجة  

والدبلوم .
ال�شمكية  الرثوة  وزير  وقال 
ال�شيد/ تولدي قلتا يف الكلمة 

الذي  احلفل  يف  القاها  التي 
واولياء  امل�شوؤلون  ح�رشه 
ان  وال�شيوف  اخلرجني 
التي  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
اماكن  يف  حم�شورة  كانت 
منت�رشة  االآن  ا�شبحت  حمددة 
اىل  م�شريا   ، مكان  كل  يف 
ت�شن  التي  النف�شية  احلروب 
دور  اىل  منوها  ال�شباب  �شد 
مكافحة  يف  والوعي   املعرفة 

املوؤامرات .
من جانبه او�شح رئي�س كلية  
البحار  وتكنولوجيا  علوم 
الدكتور/ زكريا عبد الكرمي  ان 
بدرجة  اخلرجني  الطالب  عدد 
طالبا    74 بلغوا  البكالوري�س 
وعدد اخلرجني بدرجة الدبلوم 
48 طالبا  و30 يف املائة من 
االناث  من  هم  الطالب  هوؤالء 
املكتبة  دور  اىل  م�شريا   ،
االلكرتونية يف كفاءة الدرا�شة 

وقدرة ا�شتيعاب الطالب .
واو�شح الدكتور/  ان الكلية 
تعمل جاهدة يف اقامة البحوث 

، منوها اىل اهمية بناء اماكن 
ممثل  واكد   . اال�شماك  تكاثر 
اخلرجني على       ا�شتعدادهم 
لتعزيز جهودهم للعمل لرفعة 
علوم  كلية  ان  .يذكر  الوطن  
تخرج  البحار  وتكنولوجية 
وقد  ال�شابعة،  للمرة  الطالب 
اخلرجني   عدد          و�شل 

1024 طالبا .
خرجت  يونيو  من   14 ويف 
للمكفوفني    بهتا  ابرها  مدر�شة 
تعليم  يف  معلما  ع�رش  ثمانية 

احلا�شوب .  
وقال مدير املدر�شة يف حفل 
اينا  تزاري   ال�شيد/  التخريج 
يف  ياأتي  التاأهيل  هذا  ان  اأمل  
بفاقدي  احلكومة  اهتمام  اطار 
يف  منتجني  ليكونوا    الب�رش 

املجتمع .
ونا�شد ال�شيد/ تزاري  فاقدي 
الب�رش يف بذل املزيد من اجلهد  
الكت�شاب املعارف والتعليم .

اال�شتاذ/  قال  جانبه  من 
التاأهيل الذي  دويت هبتي  ان 

�شي�شاعدهم يف  عليه   حت�شلوا 
اىل  منوها   . العملية  حياتهم 

ا�شتمرار برامج التاأهيل .
 24-06-2014

ارتريا  بني  االتفاق  اإطار  يف 
مدر�شة  تد�شني  مت  وال�شني 
مبديرية  االبتدائية  اإرافيلي 
من  بتمويل  ا�شمرا   اربعتي 
 8،3 مببلغ  ال�شينية  احلكومة 
املبنى  يتكون  دوالر.  مليون  
مب�شاحة  طوابق  ثالثة  من 

33،4 مرت مربع   
�شارك يف  التد�شني  الوزراء 
وم�شوؤولو  اجلبهة  وم�شوؤولو 
و�شفري  التعليم   وزارة 
ال�شعبية  ال�شني   جمهورية 
لدى ارتريا، حيث رفع  حاكم 
االقليم  االو�شط اللواء رم�شان 
كما   ، العلم  اولياي،   عثمان 
ال�شيد/  التعليم  وزير  قدم  
�شمري ر�شوم  كلمة �شكر لل�شني 
با�شم احلكومة االرترية .وا�شار 
،ان  كلمته  التعليم  يف  وزير  
تد�شني املدر�شة ياأتي موا�شلة 
ملا مت ت�شييده من مدرا�س من 
مبدينتي  ال�شينية  احلكومة 
قندع ومندفرا  يف اطار �رشاكة 
وال�شني  ارتريا  التعاون  بني 

.
 2014 يونيو  من   26 ويف 
للتجارة  دندن  مدر�شة  خرجت 
جماالت  يف  و  طالب   278
املمتلكات  وادارة  املحا�شبة 
وعلوم ال�شكرتارية بعد درا�شة 

ا�شتمرت لعامني.
ال�شيد/  املدر�شة  مدير  وقال 
املدر�شة  جامبوان  دانئيل 
الدفعة  العام  هذا  تخرج 
الثانية ع�رش، داعيا اخلريجني 
تلقوها  التي  الدرا�شة  لتطوير 
�شعبهم  وخدمة  العمل  اثناء 

ووطنهم بتفان واخال�س.
تطوير  م�شوؤول  وذكر 
التعليم  وزارة  يف  املناهج 
ا�شتيفانو�س،  قرماي  ال�شيد/ 
اكت�شبها  التي  املعرفة  ان 

ح�شاد العام 2014 لالن�شطة التعليمية بالبالد 
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كيلة العلوم ال�ضحية تخرج 477  طالبا يف خمتلف التخ�ض�ضات الطبية

الطالب �شتكون موجها ومر�شدا 
داعيا  امل�شتقبلية،  حلياتهم  

اخلريجني لتطوير قدراتهم.
على  اخلريجني  ممثل  وا�شاد 
الي�شالهم  بذلت  التي  اجلهود 
التعليمي. امل�شتوى  هذا  اىل 

عن  اخلريجون  واعرب 
مرحلة  اىل  للو�شول  �شعادتهم 
من  العمل  موؤكدين  التخريج، 
لبناء  بقوة  امل�شاهمة  اجل 

البالد.
ويف ااـ 28 من يونيو2014 

الفنية  وينا  مدر�شة  خرجت 
طالب   149 نقفة  مدينة  يف 
درا�شة  بعد  ال�شهادة  بدرجة 
جماالت  يف  لعامني  ا�شتمرت 
امليكانيكا واحلدادة والنجارة 
والكهرباء  وامل�شح  والبناء 

والتخطيط.
ال�شيد/  املدر�شة  مدير  وقال 
ان  املنا�شبة  يف  زروؤ،  قاالآب 
الطالب يحتاجون اىل االهتمام 
والتفاين لتطوير الدرا�شة التي 

تلقوها خالل العمل 
االدارة  م�شوؤول  واو�شح 
واملالية يف ق�شم التاأهيل الفني 
بوزارة التعليم ال�شيد/ برهاين 
اراآيا، ان اال�شتثمار اجلاري يف 
ال�شباب يعك�س رغبة الو�شول 
ان  م�شددا  املبتغى،  اىل 
خريجي خمتلف الكليات عليهم 

م�شوؤولية م�شاعفة.
يوليو  من  اخلام�س  ويف 

2014
االداب والعلوم  خرجت كلية 
عدي  مبدينة  االجتماعية 
بدرجات  طالبًا   262 قيح  
والدبلوم  البكالريو�س 
وال�شهادة يف جماالت االآثار وعلم 
االجنليزية  واللغة  االجتماع 
واالدب  واجلغرافيا  والتاريخ 
ال�شيا�شية  والعلوم  والقانون 

وال�شحافة والفنون اجلميلة.

القاها  التي  الكلمة  ويف 
قال  التخريج  مرا�شم  يف 
/�شمري  ال�شيد  التعليم  وزير 
روؤ�شوم :ان التعليم هو ال�شالح 
يف  التحديات  ملواجهة  االهم 
التناف�س  ي�شهد  الذي  العامل 
والتغريات املت�شارعة، موؤكدا 
ال�شتثمار  احلكومة  قيام  على 

كبري يف التعليم.
واو�شح عميد الكلية الدكتور 
عقباقربئيل براخي ،ان املكان 
االداب  كلية  فيه  تتواجد  الذي 
غني  االجتماعية  والعلوم 
بالتاريخ وعلم االن�شان واالآثار 
الدرا�شية  الظروف  مما  خلق  

املالئمة للطالب. 
الكلية  تقدمي  اىل  وا�شار 
جماالت  ع�رشة  يف  التعليم 
واحد  ار�شلت  وقد  تعليمية، 
اخلارج  اىل  مدر�شا  وع�رشين 
املاج�شتري  لدرجتي  للدرا�شة 

والدكتوراه.
اخلريجني  �شكرممثل  و 
ما  على  واحلكومة  ال�شعب 
بذلوه من جهود   لبلوغهم هذا 

امل�شتوى بالعمل امل�شاعف.
والعلوم  االداب  كلية  ظلت 
االجتماعية يف عدي قيح تقدم 
التعليم منذ عام 2004 يف معهد 
نفحي  مباي  للتقانة  ارتريا 
وانتقلت يف اكتوبر  2010 اىل 

عدي قيح. 
يوليو  من  ال�شاد�س  ويف   
التجارة  كلية  خرجت   2014
وادارة االعمال يف حلحلي دفعة 
جماالت  يف  طالبها  من  جديدة 
واملالية   واالدارة  املحا�شبة 
البنكية  واالعمال  والت�شويق 

وال�شياحة والفندقة.
التجارة  وزير  واو�شح 
وال�شناعة ال�شيد/ ا�شتيفانو�س 
هبتي ،ان الدول املتطورة التي 

كبرية  طبيعية  ثروات  المتتلك 
اهمية  على   حيا  مثاال  تعترب 
التعليم، موؤكدا قيام احلكومة 
التعليم  يف  كبري  با�شتثمار 

الذي يتوجب اال�شتفادة منه.
الدكتور  الكلية  عميد  وا�شار 
ماريام   هيلي  ا�شتيفانو�س 
يف  احلكومية  اىل،اجلهود 
التعليم االمر الذي مكن ارتريا 
القليلة  الدول  �شمن  لت�شطف 

التي تقدم التعليم املجاين.
على  اخلريجني  ممثل  واكد 
خلدمة  واخال�س  بتفان  العمل 

ال�شعب والوطن.
يوليو  من  اخلام�س  ويف 
اعداد  كلية  خرجت  2014م 
طالبا    588 با�شمرا   املعلمني 
بدرجة الدبلوم وال�شهادة، وان 
34 من اخلريجني من املعلمني 
م�شتواهم  لتح�شني   العاملني 

لدرجة الدبلوم.
لق�شم  العام  املدير  واو�شح 
املوارد  وتنمية  البحوث 
التعليم  الب�رشيةبوزارة 
ال�شيد/ بيطرو�س هيلي ماريام 
،ان ا�شتثمار كبري يجرى لرفع 
للمجتمع  االكادميية  القدرات  
اهمية  على  موؤكدا  عامة، 
املعلم املوؤهل الجناح احلملة 

وازدهار البالد.
التعليم  وزارة  ان  اىل  وا�شار 
�شتفتح فر�س للطالب املتفوقني 
املتخرجني بال�شهادة لتح�شني 
لدرجة  تعليمهم  م�شتوى 

الدبلوم.
اعداد  كلية  مدير  ودعا 
قربقال  اأمل  ال�شيد/  املعليمن 
لرعاية  للعمل  اخلريجني 
والتحلي  وتوجيههم  الطالب 

باخالقيات املهنة.
تقدم  الكلية  ان  واو�شح 
من  القادمني  للطالب  التعليم 
كافة االقاليم ا�شافة اىل اعداد 

معلمني باللغة العربية.
اخلام�س  التاريخ  ذات  ويف 

من يوليو 2014م 
حملمالو  كلية  خرجت 
يف  طالبا   398 الزراعية   

الدفعة ال�شابعة من طالبها.
بدرجة  طالبا   22 تخرج  اذ 
بدرجة  و224  املاج�شتري 
بالدبلوم  و152  البكالريو�س 
يف جماالت: االقت�شاد الزراعي، 
والتنوع  الزراعية،  والهند�شة 
النباتات،  وتنمية  الزراعي، 
احليوان،  وعلم  والب�شتنة، 
والرتبة  النباتات،  ووقاية 

والبيئة، والبيطرة.
ال�شيد/  الكلية  عميد  وقال 
الهدف من  ان  امل�شوم،  �شمري 
هو  الب�رشية  القدرات  تنمية 
حتقيق االمن الغذائي. واإجراء 
والدرا�شات  البحوث  اعمال 
والتو�شع  الذاتية،  بالقدرات  
يف الزراعة احلديثة، وتطوير 
هذا  لتحقيق  الريفية  التنمية 

الهدف.
واأ�شار اإىل ان الدرا�شات العليا 
التي تقدمها الكلية ت�شاهم يف 
�شد النق�س يف املدر�شني واحلد 
من  املدر�شني  ا�شتجالب  من 
اخلارج، مو�شحا خلق عالقات 
لدفع  اجلامعات  خمتلف  مع 
م�شاركة املدر�شني والطالب يف 

االعمال البحثية. 
والع�رشين من  ال�شاد�س  ويف 
يوليو 2014 د�شن معهد ارتريا 
االوىل  العلمية  جملته  للتقانة 
كتابات  بعنوان  ال�شادرة 
والهند�شة  العلوم  يف  ارترية 
بحثية  درا�شات  �شبع   حتوي 
الدار�شني  ت�شجيع   بهدف 
ورفع  املاج�شتري  لدرجة 
مرتني  وتطبع  ال�شباب  قدرات 

يف ال�شنة.
معهد  رئي�س  م�شاعد  وقال 

الربوفي�شور/ للتقانة  ارتريا 
مرا�شم  يف  هيلي  مكئيل  ت�شفا 
الغرفة  يف  املجلة  تد�شني 
املجلة  "ان  با�شمرا  التجارية 
االرتريني  املثقفني  ت�شاعد 
على عدم انتظار ابحاث غريهم 
البحثية  باالعمال  والقيام 
بانف�شهم وتعزيز دورهم لبناء 

البالد.
االبحاث  ان  اىل  وا�شار 
جديدة  املجلة  يف  ال�شادرة 
الطباعة  مرحلة  اىل  ،وو�شلت 
بحثيا  عمال   21 من  واال�شدار 
من  بكثري  املرور  بعد  مقدما 
بانها  مو�شحا  التدقيقات، 
املعهد  عمل  بنتائج  ُتعرف 
يف  لن�رشها  برنامج  ويوجد 

كافة انحاء العامل. 
كلية   به  تقوم  ملا  موا�شلة  
املعلمني   تاأهيل  من  الرتبية 
املعلمني  من    284 خرجت   

بدرجة ال�شهادة .
التعليم   وزير  قام  ان  وبعد 
ال�شيد/ �شمري روؤ�شوم بتوزيع 
اجلوائز على الطالب املتفوقني 
او�شح  جهود وزارة التعليم من 
ارجاء  التعليم يف كافة   ب�شط 
املعلمني  كفاءة  ورفع  الوطن 
التاأهيل  ان  اىل  م�شريا    ،
تغطية  كبريًا يف  دورًا   يلعب  
االم  لغة  تدري�س  النواق�س يف 
موا�شلة  امكانية  اىل  منوها   ،
درجة  لنيل  املتفوقني  الطالب 

الدبلوم . 
من  املعلمني  اختيار  ومت    
حيث   ، البالد  اقاليم  خم�س 
بغية  التدري�س   طرق  در�شوا  

رفع كفاءة املعلمني .
�شبتمرب  من  ال�شاد�س  ويف   
بقاعة  كتاب  تد�شني  مت   2014
ا�شنان  رعاية  حول  اك�شبو 
اخ�شائية  بتوقيع  االطفال، 
الين�س    / الطبيبة  اال�شنان 
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قربهيوت .
من  كل  التوقيع  وح�رشحفل 
واجلبهات  احلكومة  م�شوؤويل 
حيث  املدعويني،  وال�شيوف 
ا�شارت موؤلفة الكتاب الطبيبة/ 
التي   امل�شاعب  اىل  الين�س،  
ترددهم  جراء  االطفال  تواجه 
يف العيادات من م�شكلة ت�شو�س 
الهدف  ان  مو�شحة   ، اال�شنان 
تقدمي  هو  الكتاب  تاأليف  من 
حول  االمور  الولياء  مبادئ 
رعاية  وحفظ ا�شنان االطفال.

وا�شافت الطبيبة  الين�س، ان 
اولويات  من  والنظافة  الغذاء 

رعاية اال�شنان من الت�شو�س

ويف العا�رش من �شبتمرب 2014 
التعاون  اتفاقيات  اطار  ويف 
املوقعة بني احلكومة االرترية 
ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية 
مبعهد  للدرا�شة  قاعات  لبناء 
بتكلفة  للتكنولوجيا  ارتريا 
مت  دوالر،  مليون   33 من  اكرث 
للمرحلة  اال�شا�س  حجر  و�شع 

االوىل من اخلطة 
م�شوؤولو  املنا�شبة  وح�رش 
�شدد  واجلبهة، حيث  احلكومة 
�شمري  ال�شيد/  التعليم  وزير 
ت�شييد  اهمية  على  روؤ�شوم، 
يف  العلوم  بكلية  القاعات 
التعليمية  العملية   تطوير 
انعكا�س  ذلك   معتربا    ،
بني  امل�شرتك  التعاون  ملدى 

احلكومتني االرترية وال�شينية.
م�شئول  او�شح  جانبه  من 
مبعهد  االكادميية  ال�شوؤون 
الربف�شور/  للتقانة  ارتريا  
ت�شييد  ان  هيلي،  ت�شفامكائيل 
اىل  �شيوؤدي  اجلديدة  املباين 

تقليل امل�شاعب باملعهد .
ويف الثامن من اأكترب 2014 

منتدى  كرن  مدينة  افتتح يف 
التعليم للجميع بح�شور احلكام 
لالقاليم  التنفيذيني  واملدراء 
ال�شعبية  اجلبهة  وم�شوؤويل 
واالحتادات الوطنية وم�شوؤويل 
لتقييم  التعليم،  وزارة  اق�شام 
الجناح  املا�شي  العام  ان�شطة 
برنامج التعليم للجميع وجهود 

م�شرية التعليم يف البالد.
ال�شيد  التعليم  وزير  القى 
يف  كلمة  روؤ�شوم   /�شمري 
تو�شيحا  فيها  قدم   املنتدى 
التعليم  حراك  خلفية  عن 
املو�شوعة  والربامج  للجميع 
حتقيق  اىل  م�شريا  لتنفيذه، 
تقدم ملحوظ يف جمال التعليم 

يف البالد بعد اال�شتقالل.
الهدف من  "ان  وقال معاليه 
الربنامج  تنفيذ  املنتدى، 
امل�شتوى  على  املو�شوع 
العاملي لتقييم م�شرية التعليم 
من  املا�شية  الع�رش  لل�شنوات 
جهة  ،و  النتائج التي حتققت 
جهة  من  والق�شور  والنواق�س 
جهود  ان  مو�شحا  اخرى، 

ارتريا لن�رش التعليم املتوازن  
والنجاحات  اجلودة  وحت�شني 
كبرية  تعترب  حتققت  التي 

بالنظر لعمرها. 
ال�شاد�س  من  الفرتة  ويف 
اأكتوبر  من  ال�شابع  وحتى 
2014 احتفى املعلمون باليوم 
يحتفل  الذي  للمعلم  العاملي 
كل  اكتوبر  من  اخلام�س  به يف 

عام.
واو�شح وزير التعليم ال�شيد 
االجتماع  يف  روؤ�شوم  /�شمري 
،ان  باملنا�شبة  عقد  الذي 
تتحقق  ال  امل�شتدامة  التنمية 
عامل  يف  اجليد  التعليم  بدون 
الذي  والتقانة  املعرفة  
كفاءة  باأن  م�شددا  نعي�شه، 
بالقدرات  تتحقق  التعليم 
وكفاءته،  للمعلم  النوعية 
واأكد على جهود ارتريا يف هذا 

املجال.
ويف احلادي ع�رش من اكتوبر 
2014 تخرج 81 معلما ومديرا 
وم�رشفا تربويا بدرجة الدبلوم 
كلية  يف  لعامني  درا�شة  من 
حول  با�شمرا  املعلمني  اعداد 

ادارة التعليم.
اعداد  كلية  مدير  واو�شح 
املعلمني اال�شتاذ اأمل قربقال يف 
الدرا�شة  التخريج،ان  مرا�شم 
للتعليم  احلديثة  االدارة  يف 
يف  كثريا  �شت�شاعداخلريجني  

عملهم.

واو�شح وزير التعليم ال�شيد/ 
له  املعلم  ،ان  روؤ�شوم  �شمري 
ومنو  تطور  يف  ا�شا�شي  دور 
املجتمع عامة وتوجيه االطفال 
اخلريجني  داعيا  وال�شباب  
على  م�شوؤولياتهم  لتنفيذ 

الوجه االكمل.
وذكرت ممثلة اخلريجني بان 
تاتي  تلقوها  التي  الدرا�شة 
احلكومية  اجلهود  اطار  يف 
موؤكدة  املواطنني،  لتطوير 
بان الدرا�شة التي تلقوها تعزز 

قدراتهم وجتاربهم.

خرج فرعا معهد ا�شماب يف 
مدينتي مندفرا ودقمحري 46 
املحا�شبة  جماالت  يف  طالبا 
بدرجتي  والرتبية  واالدارة 

الدبلوم وال�شهادة.
وقال مدير املعهد الدكتور/ 
مرا�شم  يف  هيلي،  ت�شفاي 
التخريج مبندفرا، ان الهدف 
اي�شال  هو  للمعهد  اال�شا�شي 
التعليم اجليد لكافة املناطق  
البالد  لتطور  والعمل 
ان  اىل  م�شريا  واملجتمع، 
يف  يعملون  اخلريجني  اغلب 
وذكر  احلكومية.  املوؤ�ش�شات 
تقدمي املعهد دورات تدريبية 
وادارة  لل�رشطة   العام   هذا 
ووزارة  اجلنوبي،  االقليم 
الزراعة  يف مندفرا ودقمحري 
املوؤ�ش�شي،  االداء  لتح�شني 

االقليم  ادارة  تعاون  و�شكر 
اجلنوبي.

من جانبه اكد حاكم االقليم 
/افرمي  ال�شيد  اجلنوبي 
اهمية  على  قربكر�شتو�س 
الب�رشية  القدرات  تنمية 
البالد،  وازدهار  لتطور 
والعمل  االقليم   �شباب  داعيا 
فر�س  من  اجليدة  لال�شتفادة 

التعليم املتاحة.
والع�رشين  ال�شابع  ويف  
من دي�شمرب 2014 خرج معهد 
ثماين  543 طالب يف  ا�شماب 
بال�شهادة  تعليمية  جماالت 

والدبلوم.
الدرا�شة  اخلريجون  وتلقى 
وادارة  ال�شكرتارية  علوم  يف 
االعمال  ،وادارة  املكاتب 
واملحا�شبة والرتبية ،وتقانة 
املعلومات واللغة االجنليزية  

والفنون والتجارة.
لق�شم  العام  املدير  وقال 
الب�رشية  املوارد  تنمية 
التعليم  وزارة  يف  والبحوث 
هيلي  بيطرو�س  ال�شيد/ 
التخريج  مرا�شم  يف  ماريام 
التي  جرت  با�شمرا "ان تطور  
بالقدرات  يقا�س  بلد  اي 
املتعلمة.م�شريا  الب�رشية 
الذي  الكبري  اال�شتثمار  اىل 
جمال  يف  احلكومة  به  تقوم 
ال�شهادات  وقدم  التعليم. 

للخريجني.


