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 الوزارة تقيم أنشطتها

من الطبيعي أن تكون بداية اإلنطالق للعمل تقييم ما تم انجازه، وتحديد مكامن 

، حتي يتم اإلعداد المناسب الضعف والقوة، والتعرف على النواقص  واإلحتياجات

للعام الجديد، لذا عملت وزارة التعليم على تقييم أدائها في مختلف األقاليم، 

واستكملت التقييمات الفرعية بتقييم شامل شاركت فيه كل الفروع. وطرحت 

القضايا المهمة للنقاش والخروج بنتائج يبنى عليها العمل المستقبلي حيث قيّمت 

اإلجتماع الذي عقدته يومي الرابع والعشرين والخامس وزارة التعليم في 

.واوضح 2019م واطلقت برامج العا 2018والعشرين من يناير تنفيذ برامج عام 

رات تدريبية ودراسات للدفع بالعملية التعليمية وطباعة الكتب دوالتقييم، القيام ب

في التعليم   توعية لرفع المشاركة بأنشطةبلغة االم لمختلف المستويات والقيام 

 وتوفير مواد ومعدات المعامل.

 جهود تأهيل المعلمين وتوعيه الطالب

أشار منظمو سمنار للمعلمين في مديرية حملمالو بعنسبا الى النتائج الجيدة لبرامج 

تأهيل المعلمين لضمان كفاءة الطالب، واللقاءات الجارية مع أولياء االمور 

ونتائج امتحانات  ين نتائج الطالب عامة،والمعلمين والمشرفين التربويين لتحس

 الشهادة المتوسطة خاصة.

مدرسة، تعهدت جمعية المعلمين  17وفي السمنار الذي شارك فيه ستون معلما من 

 بمواصلة تنظيم السمنارات وبرامج تأهيل المعلمين ورفع مستواهم المهني.  

الطالب من جهة اجرى مكتب الشرطة في مديرية نقفة سمنار لرفع معرفة 
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 بالقانون ووعيهم وتعزيز دورهم في مكافحة الجرائم والمخالفات.

وقدم في السمنار الذي أجري  لطالب مدرسة وينا الداخلية، توضيحا مفصال حول 

 الجرائم ومكافحتها بالنظر الى القانون والثقافة.

من فبراير عقدت وزارة التعليم ورشة عمل  في فندق امباسويرا  15 -14وفي الـ 

 باسمرا حول المعيار الوطني لتحسين الجودة التعليمية.

عن اعداد وثائق  شارك فيها المسؤولون من المكتب المركزي واالقاليم والشركاء،

لتقوية النظام  2022وحتى  2018هامة تكون االساس للمهام التي تنفذ منذ عام 

م، وان مسودة التعليمي نتيجة المبادرات المتخذة على فترات لتحسين نوعية التعلي

 الوثيقة الوطنية لتحسين جودة التعليم المقدمة في الورشة تعتبر نتاج ذلك.

وفي الفترة من الثالث وحتى الخامس من مايو نظم اسبوع الطالب الثقافي 

ان البناء الجسدي »والرياضي لطالب اإلقليم الجنوبي، وأوضح في المناسبة 

ة الطالب بالعلم ئاصة ، وتنشوالعقلي للمواطن عامة والشباب واالطفال خ

والمعرفة والقدرات، وخلق فرص التعرف على هواياتهم مسؤولية كافة قطاعات 

 «المجتمع.

 باإلقليممديرية  12شارك في االسبوع الذي ظل منظما على مراحل في مدارس  

البتكار المسرح والرقصات طالب في مناشط المسابقات وا 900الجنوبي اكثر من 

قدمت  علومات العامة والحوار ومنافسات كرة الطائرة والسلة والقدم.الم تومسابقا

 في ختام االسبوع الجوائز للطالب والمدارس الفائزة..

من مايو نظم في االقليم االوسط اسبوع االستقالل في المدارس في  13وفي الـ 

الثبات في  «اطار احتفاالت البالد بعيد االستقالل الثامن والعشرين تحت شعار

 «لصمود للتنمية.ا

 ودشن حاكم االقليم االوسط اللواء رمضان اولياي معرض الصور المعد بالمناسبة.

 105روضة اطفال و 134وأوضح المسؤولون ان اسبوع االستقالل شاركت فيه 

 مدرسة. 282ثانوية ، اي  23متوسطة و 52مدرسة ابتدائية و

دوة في التاسع والعاشر من وفي ذات السياق نظم فرع التعليم باإلقليم الجنوبي ن

 اكتوبر بمندفرا تناولت أوضاع التعليم عامة والمميزات والتحديات خاصة.

وقدم المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد/ موسى حسين نايب في 

ا لندوة، توضحياً موسعاً مصحوباً باألرقام حول تطور التعليم العام في السنوات 



 ماضية.العشرين ال

وفي ختام الندوة تمت مناشدة المعلمين والمدراء للعمل بإهتمام من خالل توجيهات 

النظام التعليمي. وكانت قد عقدت ندوة مماثلة يومي الحادي عشر والثاني عشر من 

كما إنعقدت في الرابع والخامس من ديسمبر  بالعاصمة  اكتوبر في مدينة دقمحري.

االستراتيجي في قطاع التعليم اضافة الى وضع  اسمرا  ورشة عمل حول التواصل

خطة للتعليم قبل النظامي والرعاية. قُدم المشاركون افكار بناءة تساعد في انجاح 

الخطط التي شرع العمل فيها واالهداف المنشودة، والتحديات، والتجارب التي 

النظر يجب اكتسابها واالعمال المنجزة، وتنسيق البرامج التي شرع العمل فيها ب

الى االعمال التعليمية السابقة اضافة الى التنسيق الجيد المتوقع لمختلف الوزارات 

. 

% في 30وكان الهدف من البرنامج هو رفع مستوى تقديم التعليم قبل النظامي الى 

، وتغييره من حيث النوعية، فضال عن انجاح حمالت التوعية السابقة  2022العام 

واالفكار البناءة التي قدمها  اآلراءوتم اثراء المستندات عبر  بسبل منسقة ومنظمة.

كافة اعضاء الوزارة القادمين من االقاليم وكذلك الشركاء، وَعلم بانه سوف يُشرع 

 .2020العمل فيه في العام 

 

  زيادة المؤسسات التعليمية وارتفاع نسبة المشاركة في حقل التعليم

البحر األحمر في السابع من اغسطس ، عن في اجتماع عقده فرع التعليم بشمال 

رياض اطفال في اطار    5مؤسسة تعليمية  في تسع مديريات بينها  26بناء 

% من اعمال البناء 80الجهود الجارية لتوسعة الخدمات التعليمية, وقد اختتم 

 الجارية.

من جانبه اوضح مسؤول التعليم في مديرية قرورة االستاذ محمد عثمان علي، ان 

لمشاركة في التعليم شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة جهود توسيع انتشار خدمات ا

ان المدارس القليلة كانت مقتصرة على اماكن محدودة غداة »وقال  التعليم.

 % 1400من  ألكثراالستقالل، وان عدد الطالب الذي بدأ بنسب محدودة ارتفع 

لفرع التعليم بجنوب البحر األحمر اوضح التقرير بان مشاركة اإلناث  اجتماعوفي 

% وفي المرحلة 31.7في التعليم بلغت في المرحلة االبتدائية نسبة 

% ، ويجب العمل بقوة لرفع 22.7%  وفي المرحلة الثانوية26.3المتوسطة



لجهود  بذل المزيد من ا اإلقليماآلخذة في االنخفاض. ودعا حاكم  المرأةمشاركة 

% من 23إليجاد حل مشكلة انخفاض  مشاركة اإلناث في التعليم. هذا وقد حصل  

طالب اقليم جنوب البحر االحمر الذين جلسوا المتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة 

% 12% منهم على درجة الدبلوم و13.3الثانوية هذا العام على درجة الشهادة و

 .البكالوريوسعلى درجة 

 يالتعليم المهن

الطالب الجدد لمركز التأهيل المهني بساوا يبداون دراستهم، وقال مسؤول مركز 

التأهيل أن منتسبي مركز التدريب المهني يقومون بإسهامات مشهودة في برامج 

بناء الوطن، ناصحا لتكون الرغبة والجهد سالحهم. ويقدم مركز التدريب المهني 

بناء والتجارة واالدارة والحدادة والنجارة بساوا التدريب في مجاالت البناء وتقانة ال

والمجاري والخراطة والكهرباء وصيانة وتركيب الكمبيوتر وااللكترونيات 

وصيانة اجهزة لتكييف والميكانيكا والمسح والتخطيط والمحاسبة والسكرتاريا لمدة 

طالب  1121طالب في هذه الفترة منهم  2407عامين. ويقدم المركز التدريب لـ 

 طالب في الصف االول. 1286ف الثاني وصلفي ا

 

 نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية

بركة في التقييم الذي اجراه في الحادي عشر من -القاش  بإقليماوضح فرع التعليم 

تحسن  2019-2018ديسمبر لنتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 

واوضح تقرير تنسيقية اإلمتحانات في اإلقليم انه النتائج مقارنة مع العام السابق. 

% ،حيث زادت النسبة 52طالب لالمتحانات ، وبلغت نسبة النجاح  8060جلس 

كما قيمت مكاتب التعليم في االقليمين . 2018-2017% عن العام الدراسي 4بـ 

وبي واوضح تقييم االقليم الجن الجنوبي واالوسط نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة.

 2019 - 2018بأن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 

وذكر منسق امتحانات الشهادة  % عن العام الدراسي السابق.3زادت بنسبة 

المتوسطة في االقليم الجنوبي االستاذ/ أسمروم سيسينوس في التقرير الذي قدمه، 

مدرسة, نجح  94ة المتوسطة من ألف طالب إلمتحانات الشهاد 17جلوس أكثر من 

% من الطالب الجالسين 72.5وفي األوسط ،أشار التقييم إلى نجاح  %.60منهم 

ألف طالب، حيث زادت  13إلمتحانات الشهادة المتوسطة والبالغ عددهم أكثر من 



من جانبه اوضح مسؤول االمتحانات و % عن العام السابق.1.6نسبة النجاح بـ 

طالب المتحانات  51121عليم األستاذ/ هبتي اسفها جلوس الوطنية في وزارة الت

طالب الدرجات العليا،  3651طالبة، حقق منهم  25764الشهادة المتوسطة بينهم 

 وشدد على ضرورة العمل الجاد لتحسين النتيجة.

 

اعلن مركز االمتحانات في المعهد الوطني للتعليم العالي من جهة اخرى و

في السادَس من  هادة الوطنية للمرحلة الثانوية،والبحوث نتائج امتحانات الش

 16,060% من اصل  40.8وفي تصريح صحفي لوكالة ايرينا نجاح  اغسطس.

% من الناجحين على  15.1وقد حصل االمتحانات .  ألداءطالباً وطالبة جلسوا  

%  13.2% بدرجة الدبلوم و 12.5نقاٍط تؤهلهم للدراسة بدرجة البكالريوس و

وقد اجريت امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية في الفترة من الثامن عشر  للشهادة . 

وحتى الثالث والعشرين من مارس داخل البالد، ومدارس الجاليات اإلرترية في 

 الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية.

 

الكليات والمعاهد العليا تواصل تخريجها لدفعات جديدة في مختلف التخصصات 

  .العلمية

كلية أسمرا إلعداد المعلمين تخرج دفعة جديدة من طالبها في التاسع والعشرين من 

 67طالب بينهم  194خرجت مدرسة اسمرا الفنية في الثالثين من يونيو يونيو كما 

 كذلك كلية حملمالو طالبة تلقوا التعليم المهني لفترة عامين في تسع مجاالت مهنية.

جتماعية في عدي قيح، دفعت  الزراعية، وكليات ماي نفحي، وكليات العلوم ا إلإ

بأعداد كبيرة من الكوادر  المؤهلة الى ميدان العمل واإلنتاج، لتعزيز التنمية 

 وتحقيق التطور المنشود، القائم على العلم والمعرفة.

 

 أنشطة الطالب التنموية

قيم مكتب التعليم في االقليم االوسط انشطة حملة الطالب التنموية الصيفية في 

ودعا مسؤول حملة الطالب التنموية في االقليم  السنوات الماضية وسبل الدفع  بها.

السيد/ ابراهام برهي في االجتماع الذي عقد في الثاني والعشرين من نوفمبر 

قوية العمل المنسق في السنة القادمة بحضور المشرفين على الحملة والشركاء, لت



كما قيمت وزارة التعليم في اجتماع عقدته في الثالث عشر من  لتحقيق نتائج أكبر.

 .2018/2019برنامج التنمية الصيفية الطالبية لعام  سمرابأديسمبر 

% من الطالبات في الحملة 41الف طالب بينهم  25واشار الى مشاركة اكثر من 

الف طالب يجب مشاركتهم، وغرس اكثر من  30ة من مجمل الصيفية التنموي

الف شتلة،  240الف حفرة للشتول ورعاية  369الف شتلة واعداد اكثر من  313

 وبناء عدد كبير من الحواجز والمدرجات.

وبحث االجتماع سبل تقوية مساهمة الشركاء وحل تحديات برنامج التشجير ، 

 ي الوقت المناسب.واوصى بتوفير معدات العمل والشتول ف

 (2020جهود لتوسيع خدمات التعليم الرقمي الديجيتال)لعام 

ذكر مكتب التعليم في اإلقليم األوسط في الدورة التدريبية التي عقدت في أسمرا   

 بالتعاون مع مكتبة رورا الرقمية، العمل لتوسيع خدمات التعليم الرقمي )الديجيتال(

في التعليم  والتأهيلالبحوث والتخطيط واوضح مسؤول  . 2020عام  باإلقليم

االوسط ان الدورة التدريبية هدفت تعريف الجهات المعنية بالبرنامج  باإلقليم

ان هذا »الموضوع  إلستخدام المكتبة الرقمية والسمعيات والبصريات. وقال 

االسلوب سيغير اسلوب التدريس  مشيرا الى ان التدريس بالصوت والصورة 

لته بعض المدارس، وسيتم ادخاله في جميع المدارس بحلول يناير المتحركة قد ادخ

 ديسمبرشارك في الدورة التدريبية التي نظمت لثالثة ايام حتى السابع من  . 2020

 معلم من المرحلتين الثانوية والمتوسطة والجهات المعنية االخرى.  600

 

 

 


