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 إعداد جريدة " ارتريا الحديثة "

 م2018من مارس 12وفي الـ 

لتقييم التعاون الجاري في مجال التعليم  وفنلنداأجتماع مشترك بين إرتريا عقد 

 خاصة تقانة المعلومات واالتصاالت. العالي،

رؤسوم في الكلمة التي ألقاها " بأن تقييم التعاون وقال وزير التعليم السيد / سمري 

، وبالنظر إلى التجارب والمعارف المكتسبة يتقدم في 2015الذي انطلق في نوفمبر 

 طريقه نحو  تحقيق  الهدف المبتغى.

و أوضح المدير التنفيذي للمفوضية الوطنية للتعليم العالي والبحوث الدكتور هيلي 

وتطوره يعكس الثقة المتبادلة، وقال "ان  فنلنداي مع محظون ، بأن التعاون الجار

خاصة في تقانة المعلومات واالتصاالت  الفنلنديةالتعاون بين كليات البالد والجامعات 

أحدث نتائج مشجعة من حيث تحسين نوعية التعليم وخدمات المكتبات وتقوية كفاءة 

 التدريس والبحوث.



بيكا هافيستو، على فعالية التعاون التنموي  وأكد  عضو البرلمان الفينلندي السيد /

مع ارتريا، موضحا بأن البرنامج القائم يدعم أساسا سياسة التنمية االرترية المؤمنة 

 بتطوير القدرات.

،إلى النتائج المرضية من  فنلنداوأشار السفير تارجا فيرنانديز من وزارة خارجية 

لكبار المسؤولين والطالب تعكس  مدى   ءالمشاريع المنفذة، مؤكدا بأن الزيارات سوا

 العالقات المتطورة.

 

 م2018من مارس  12وفي الـ 

عقدت جمعية المعلمين سمنارا لتعريف  أعضائها بالقضايا التعليمية اآلنية واكتساب 

تجارب الدول المختلفة في المسيرة التعليمية  وتحديات العمل وسبل حلها وتنمية 

 المفاهيم المشتركة.

المدير العام لقسم التعليم العام السيد / موسى نائب في السمنار الذي عقد و أوضح 

لمسؤولي أقسام وزارة التعليم، بأن تجارب الدول في تقديم التعليم، و أشار في التحليل 

الذي قدمه الى مميزات ونواقص تجارب كل من  فنلندا ،كوريا ، بولندا والواليات 

 كونغ . المتحدة االمريكية والسنغال وهون

كما أوضح رئيس جمعية المعلمين األستاذ /سمؤون محاري لوكالة إيرينا بأن 

الجمعية تقوم بتنظيم السمنارات والبرامج التنويرية المنتظمة للمعلمين ومسؤولي 

و أشار الى وجود برنامج لتوسيع السمنارات  التعليم ، باعتبار المعلم موجه للمجتمع.

 دراسات.في األقاليم عبر القيام بال

 

 م2018من يونيو  8وفي الـ 

طالب بدرجة الدبلوم والبكالريوس في الهندسة  94خرجت كلية العلوم وتقانة البحار 

 البحرية والثروة السمكية واالحياء البحرية.

وقال وزير الثروة البحرية السيد/ تولدي قالتي في مراسم التخريج التي جرت للمرة 

وفي الوقت الذي منح فيه االهتمام الكبير لالستغالل الجيد للموارد  الحادية عشر،انه



البحرية ، فان االستثمار في القدرات والموارد البشرية  تعد من اول االولويات، وان 

 كلية العلوم وتقانة البحار تنطلق من ذلك في  تنفيذ انشطتها.

ظلت تقدم الدراسة هذا واوضح عميد الكلية الدكتور /زكريا عبدالكريم ، ان الكلية 

طالب لدرجة الدبلوم،  130واكثر من  البكالوريوسطالب لدرجة  230العام لحوالي 

% مشيرا الى ان جهود تحسين نوعية التعليم تحقق  50وان مشاركة اإلناث بلغت 

 نتائج مرضية. 

طالب في السنوات  1500يذكر ان كلية العلوم وتقانة البحار خرجت اكثر من 

 الماضية.العشر  

 

 2018من يونيو  7وفي الـ 

طالب بدرجة الشهادة في اربعة  128خرجت المدرسة الزراعية الفنية بحقات   

 مجاالت بعد اكمالهم دراسة لسنتين.

في علم  37في علم الحيوان و 37من الطالب في الزراعة اآللية ،و 22فقد تخرج 

 المروية.في علم دراسةالتربة والمياه والتنمية  32النبات ، و

طالب  2417دفعة ،  18يذكر ان المدرسة الزراعية الفنية بحقات خرجت خالل 

 طالبة في مختلف المجاالت المهنية. 873بينهم 

 

 م2018من يونيو  12وفي الـ 

 طالبة في تسع مجاالت تعليمية. 46طالب بينهم  179خرجت مدرسة محابار الفنية 

في مجاالت الميكانيكا والتخطيط حيث درس الطالب نظريا وتطبيقيا لسنتين 

 والكهرباء والسباكة والحدادة وااللكترونيات والمسح والنجارة والخراطة. 

طالب في تسعة  4166يجدر بالذكر ان مدرسة محابار الفنية خرجت حتى االن 

 عشر دفعة.

 م . 2018من يونيو  30وفي الـ 

من المعلمين الملتحقين حديثاً والمعلمين القدامى،  365 خرجت كلية  التربية باسمرا

 بدرجة الشهادة. 272بدرجة الدبلوم و 93منهم 



وذكر مدير الكلية السيد/ برخت عقباربي، دور التعليم والتدريب في تطوير 

المجتمع، وقال" ان الحكومة ظلت وال زالت تعمل واضعة سياسة واضحة لترسيخ 

لمواطنيها، ويتوقع من الخريجين تلبيةَ ما يطلب منهم وان  تعليٍم كفؤ ومتوازٍن وهامٍ 

 يكونوا معلمين اكفاء في أماكن عملهم.

 27من جانبه قال وزير التعليم السيد/ سمري رؤسوم، "إن الحكومة قامت خالل 

عاما مضت باستثمار كبير في قطاع التعليم وقد وضعته في اولى اولوياتها، موضحاً 

تم التوسع في البرنامج من فترة ألخرى، كما ناشد المجتمع بالعمل في الوقت ذاته انه ي

على تعزيز دوره واسهاماته باعتبار ان االستثمار الجاري في هذا القطاع استثمار 

 جماعي..

 

 م2018من يونيو  30وفي الـ 

طالبة في مختلف المجاالت  80طالب بينهم  200خرجت مدرسة اسمرا الفنية  كما

 ة لعامين .الفنية بعد دراس

السيارات والهندسة والتخطيط والكهرباء  يكانيكيةوتخرج الطالب في مجاالت م

ودعا مدير المدرسة االستاذ  والمسح.وااللكترونيات والحدادة والخراطة والنجارة 

كبدي تدال في مراسم التخريج في االول من يوليو الطالب لتطوير المعرفة التي 

 اكتسبوها بالعمل الدؤوب.  

 2018من يوليو  10وفي الـ 

  بالبكالوريوس 178بالماجستير و 18طالب منهم  459خرجت كلية العلوم الصحية 

 بالدبلوم. 263و

 138بالرعاية الصحية و 47في الصيدلة، و 82بمجال التمريض و 192وتخرج  

 بالمهن الصحية. 

واوضحت وزيرة الصحة/ امينة نور حسين، ان االنجازات التي تحققت في 

المجاالت كافة ،  خاصة في المجال الصحي ، نتاج لالستثمار والجهد الكبير الذي 

تقوم به الحكومة لتطوير القدرات البشرية، وقالت "ان هناك الكثير من المهام المتبقية 



الخدمات الجيدة والسريعة الى كافة  مناطق البالد، مما يتطلب من الخريجين  إليصال

 تي اكتسبوها. لتعزيز دورهم بالمعرفة ال

تحت اشراف جامعة اسمرا، 1995عام  تأسستيجدر بالذكر ان كلية للعلوم الصحية 

 وتخرج هذا العام للمرة العاشرة.

 

 م..2018من يوليو  7وفي الـ 

 10طالب في الدفعة الحادية عشر من طالبها منهم  393خرجت كلية الزراعة 

 وم.بالدبل 194بالبكالريوس  و 189بدرجة الماجستير و

واوضح وزير الزراعة السيد /أرفايني برهي في المناسبة ان خريجي الكلية 

السابقين يقومون بمهام فاعلة باستخدام التقانة، مشيرا الى ان الدراسة التي تطلبت 

الذكاء العالي وبينت المجاالت التي سيتابعونها مستقبال، من جانبه اوضح عميد الكلية 

ستة برامج للدبلوم وثمانية للبكالريوس واربعة  السيد /سمري املسوم عن تقديم

للماجستير في مجاالت  عدة. واكد على حدوث قفزة كبيرة في عدد المدرسين  

%من العدد الكلي،يجدر بالذكر ان كلية الزراعة بحملمالو  70االرتريين حيث غطوا 

 % منهم طالبات في احد عشرة دفعة. 51طالب ،  4249قد خرجت منذ تاسيسها 

 

 م 2018من أغسطس  30 - 29وفي الـ 

عقدت وزارة التعليم في العاصمة اسمرا اجتماعها لتقييم انشطة فروع الوزارة في  

 االقاليم ومدرسة وارساي يكألو الثانوية ومركز التدريب المهني في ساوا .

قدمت في االجتماع كلمات حول االعمال المسيرة في العام 

االعمال بالنظر الى التحديات التي واجهتها، وتطورات تلك 2017/2018الدراسي

 كما قدم توضيحاً مفصال حول التشجير والتعليم االكاديمي.

فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تسيير ومراقبة االعمال في  و قدم توضيح مفصفل

بداية العام الدراسي، وتوسيع خدمات تعليم رياض االطفال واهميتها، وتطور تعليم 

الكبار وجودة التعليم االكاديمي وكفاءته، واسباب تدني نتائج الطالب، واهمية 

تحديات المكتبات العامة في االنشطة الطالبية االجتماعية والثقافية والرياضية، و



المدارس، اضافة الى دور تأكيد االدارة التشاركية في العلمية التعليمية وغيرها من 

 المواضيع الهامة.

 

 م 2018من سبتمبر  8وفي الـ 

خرجت كليتي االداب والعلوم االجتماعية والتجارة واالقتصاد بمدينة عدي قيح 

البكالريوس والدبلوم والشهادة في مختلف طالباً وطالبة بدرجات الماجستير و 521

 المجاالت. 

بدرجة الماجستير   12طالباً منهم  238خرجت كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 

بدرجة الشهادة، في مجاالت الجغرافية  وعلم  22بالدبلوم و 40بالبكالريوس و 164و

والتاريخ والقانون االنسان واآلثار واللغة االنجليزية واللغات االرترية و الفنون 

والعلوم السياسية والعالقات الدولية والعلوم االجتماعية واالعمال االجتماعية 

 والصحافة والوسائل االجتماعية، والفنون الجميلة.

 البكالوريوسبدرجة  131طالباً منهم  283كما خرجت كلية التجارة واالقتصاد 

والمحاسبة و االقتصاد والسياحة  بالدبلوم في مجاالت المالية واإلدارة العامة 152و

 وادارة الفندقة درسوا بها  من عامين الى اربعة أعوام. 

 

 م2018من سبتمبر  8وفي الـ 

أوضح مسؤول فرع التخطيط وتطوير مناهج تعليم الكبار في وزارة التعليم السيد 

ا تكابو أيموت بأن العمل جار بهدف تقليص نسبة األمية التي تبلغ في إرتريا حالي

 % إلى عشرة في المائة.20

ففي مقابلة أجرتها معه وكالة األبناء اإلرترية بمناسبة الثامن من سبتمبر اليوم 

بأن حمالت محو األمية بدأت في العام  العالمي للقضاء على األمية، قال السيد تكابو

خالل مرحلة النضال من أجل التحرير، وبعد االستقالل بذلت جهود مكثفة في  1983

، 2015% في العام 20% إلى 80هذا الجانب حتى انخفضت نسبة األمية التي كانت 

مشيرا إلى أن هناك خطة يجري العمل عليها حاليا تقضي بأن يتم تخفيض هذا الرقم 

 .2022ى النصف بحلول العام إل



 53احتفي بهذه المناسبة تحت شعار "محو األمية وتطوير القدرات" للمرة  هذا وقد

 على المستوى الوطني. 17على مستوى العالم والمرة 

 م2018من اكتوبر  5وفي الـ 

احتفل المعلمون باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "حقوق التعليم تتأكد عبر معلم 

كفؤ". والقى رئيس  جمعية المعلمين االستاذ/ سمؤون محاري كلمة اوضح فيها بان 

الجمعية تسعى جاهدة لضمان تعليم اكاديمي جيد في كافة ارجاء البالد، بالتنسيق مع 

 الجهات الشريكة .

سمؤون "ان تطور وتقدم الدول يرتكز إلى نوعية التعليم المقدم في وقال االستاذ /

الدولة ،وان االستثمار الضخم الذي تقوم به الحكومة االرترية في القطاع التعليمي 

 ينطلق من هذا االيمان، 

من جانبها اوضحت الدكتورة/ حليمة محمد من وزارة التعليم مضمون ورسالة  

وضيحا مفصال حول صفات المعلم الكفؤ وتأكيدها شعار هذا العام ، كما قدمت ت

 لضمان كفاءة التعليم.

 25والعالمي للمرة  22هذا ويتم احياء اليوم العالمي للمعلم على مستوى البالد للمرة 

معلما بينهم  88وفي االقليم االوسط  احتفل بالمناسبة " في السادس من اكتوبر بتكريم 

من المعلمات. 25  

 

 


