3

الثالثاء 9يونيو2009م ❊ العدد (❊ ) 14494

تعليم

مشاريع التربية والتعليم بمحافظة عدن نقلة نوعية في التنفيذ واألهداف المحققة

اإلنتاج الفعلي تجاوز  % 98من الرصيد املعتمد للربنامج
تقوم شعبة المشاريع والتجهيزات
المدرسية بمراجعة الدراسات والتصاميم
والمواصفات والكميات لمشاريع السلطة
المحلية المدرجة في البرنامج االستثماري
وتقوم باإلشراف والمتابعة لمستوى
التنفيذ واإلنجاز إلعداد التقارير التقييمية
لها ومتابعة الجهات المساهمة في
التمويل لتنفيذ المشاريع.
لقاء� /إلهام ال�سقاف
وأبرز مالم��ح النقل��ة النوعية الع��دد الكبير من
املش��اريع التعليمية املنفذة خالل هذا العام ونوعية
هذه املشاريع ،حيث مت بدء تنفيذ املجمعات التعليمية
ذات الفص��ول ( )18-38ويت��م تنفيذ إعادة تأهيل
ع��دد من املباني املدرس��ية بغرض احلف��اظ عليها،
وإيجاد املقومات اجلمالي��ة والتربوية لها باإلضافة
إل��ى زيادة عدد فصولها وكذا الب��دء بتنفيذ جتهيز
^ عبدالله النهاري
^ ناصر احمد محمد
وتأثي��ث القاعات الدراس��ية لتعلي��م الكمبيوتر في
جميع امل��دارس الثانوي��ة مبحافظة ع��دن ،وتعليم
الكمبيوت��ر كحصة دراس��ية في املقرر الدراس��ي
مديرية صيرة بكلفة ( )103ماليني و ( )126ألفا ً و ( )196رياالً فقط
واالنتقال إلى املرحلة الثانية التي سيتم فيها إدخال تعليم الكمبيوتر في بتمويل من السلطة احمللية ،وأيضا ً مت افتتاح مشروع إعادة تأهيل ثانوية
مدارس التعليم األساسي خالل السنوات املقبلة.
 14أكتوب��ر وبناء  12فصالً بكلفة إجمالية بلغت ( )68مليونا ً و ()437
وأف��اد مدي��ر عام مكتب التربي��ة والتعليم م /ع��دن األخ /د .عبدالله ألفا ً و ( )835رياالً فقط بتمويل من الس��لطة احمللية كما س��يتم افتتاح
أحم��د النهاري بأن مس��توى اإلنفاق الفعلي يتجاوز نس��بة  98%من مش��روع إعادة تأهي��ل ثانوية جرادة وبناء  8فص��ول في م /التواهي
الرصيد املعتمد للبرنامج االس��تثماري لعام 2008م للمشاريع التربوية بكلفة ( )73مليونا ً و ( )385ألفا ً و ( )328رياالً فقط بتمويل من السلطة
باحملافظة ،وأش��اد مبس��توى اجلهود املبذولة من طاقم مهندسي شعبة احمللية ،وكذا مت افتتاح مش��روع بناء ثانوية للبنني بالشرقية 12ف  +م
املش��اريع حي��ث مت العمل على إع��داد الدراس��ات والتصاميم في عام (ثانوية ابن خلدون) م  /دار س��عد بلغت كلفة املشروع ( )88مليونا ً و
2008م للمش��اريع اجلديدة وعددها ( )14مشروعا ً منها ( )7مشاريع ( )736ألفا ً و ( )413رياالً فقط متويل السلطة احمللية.
أنزل��ت مناقصاتها ومت البت فيها ،وإبرام العقود في نهاية 2008م لعدد
أما املش��اريع قيد التنفيذ واجلاري العمل فيها هي ( )9مشاريع بلغت
كلفته��ا اإلجمالية (مليارا ً و ( )89مليون��ا ً و ( )151ألفا ً و ( )293رياالً
من املشاريع هي .
فقط).
بناء ملحق ملدرسة البيحاني  8ف  +م (م/صيرة) قيد التنفيذ.
بناء ملحق ملدرس��ة البيحاني (  8ف  +م) ،وأيض��ا ً هدم وإعادة بناء
في
العمل
هدم وإعادة بناء مكتب التربية والتعليم (م/صيرة)  .بدأ
روضة الصهاريج ،هدم وإع��ادة بناء مكتب التربية مبديرية م /صيرة،
املشروع.
هدم وإعادة بناء ثانوية محمد عبده غامن ( 24ف  +م) في مديرية خور
التنفيذ.
قيد
(م/املعال)
الصديق
أبوبكر
مدرسة
بناء
وإعادة
هدم
مكسر ،هدم وإعادة بناء مدرسة أبوبكر الصديق في مديرية املعال ،إعادة
إعادة تأهيل مدرسة نشوان (م/املنصورة) وسوف يبدأ العمل بها تأهي��ل مدرس��ة  22مايو للبنات ( 25ف  +م) ف��ي م/املنصورة ،هدم
مرافق وبناء ملحق مدرس��ة عمر بن اخلطاب م /دار سعد ،إعادة تأهيل
بعد امتحانات الفصل الثاني.
هدم وإعادة بناء ملحق مدرسة عمر بن اخلطاب (م/دار سعد) قيد مدرس��ة  26سبتمبر (  16ف  +م) ،وأيضا ً هدم وإعادة بناء مدرسة
املسيلة في م /البريقة.
التنفيذ.
املقاول
(
البريقة)
(م/
م)
+
(16ف
سبتمبر
26
مدرسة
تأهيل
إعادة
م�شاريع من جهات م�ساهمة
يتابع بعض اإلجراءات في احملافظة ) .
وبالنس��بة للمشاريع من اجلهات املساهمة التي سيتم تنفيذها من قبل
هدم وإعادة بناء مدرسة املسيلة (م /البريقة) قيد التنفيذ.
الصن��دوق االجتماعي للتنمية في م /خور مكس��ر بناء ثانوية العريش
املعلن
التواهي)
مشروع هدم وإعادة بناء مدرسة ابن سينا (م/
بكلفة ( )200مليون ريال فقط بتمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية
عنه حالياً.
ً
وفي م /البريقة /بناء روضة الش��موع بكلفة ( )81مليونا ( )560ألف
خالل
اليمنية
الثورة
أعياد
مبناسبة
التعليمية
املشاريع
افتتاح
كما مت
ريال فقط بتمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية.
 22مايو 2009م وهي :
 مشروع إعادة تأهيل ثانوية لطفي جعفر أمان وبناءكما مت وضع حجر األساس لعدد من املشاريع التعليمية مبناسبة العيد
( )8فصول في
الوطني الـ ( )19للوحدة اليمنية ما بني إعادة تأهيل وبناء جديد وإضافة

^ واقع التعليم في المحافظة شهد تطورًا كبيرًا
^ زيادة كبيرة في أعداد طالب المدارس الثانوية

^ بن زيدون

^ اللحوم

فص��ول جديدة وقد بلغ��ت كلفتها اإلجمالية (ملي��ارا ً و ( )90مليونا ً و
( )534ألفا ً و ( )586رياالً فقط) بتمويل من السلطة احمللية.
وأيضا ً مت وضع حجر األساس لعدد من املشاريع التعليمية املمولة من
قب��ل الصندوق االجتماعي للتنمية بلغت كلفتها اإلجمالية ( )437مليونا ً
و ( )265ألفا ً و ( )965رياالً فقط).
كما مت افتتاح مش��روع بناء ثانوية البن��ات حي القاهرة (18ف  +م)
مبديري��ة املنص��ورة بلغت كلفة املش��روع ( )135مليونا ً و ( )233ألف
ريال فقط بتمويل من السلطة احمللية.
�إح�صائيات و�أرقام من 1994م 2009 -م
من جانب آخر التقينا باألخ /ناصر أحمد محمد  -مدير إدارة اإلحصاء
والتخطي��ط مبكت��ب التربية والتعلي��م م /عدن الذي أوض��ح لنا أهمية
اإلحصائي��ات واملؤش��رات التي توضح حجم التط��ور احلاصل لطالب
مدارس التعليم األساسي والثانوي واخلاص في م /عدن حيث قال :
إنه��ا تبني واق��ع التعليم والتط��ورات التي حدثت في مج��ال التربية
والتعلي��م بجوانبه��ا املختلفة س��واء احلرك��ة العمرانية التي ش��هدتها
العاصمة االقتصادية والتجارية ع��دن ،أو احلركة التوظيفية أو الزيادة
في عدد الطالب على مس��توى احملافظ��ة .ويظهر هذا التقرير تفصيالت
كاملة عن عدد املدارس مبختلف مس��مياتها وأنواعها ومدى اس��تيعابها
لألطفال في سن الدراسة..
ومعظم املش��اريع التعليمية التي اقيمت خالل هذه الفترة كان اجلانب
األكبر منها يتمثل في هدم املدارس التي انتهى العمر االفتراضي لها.
وأم��ا بالنس��بة للزيادة في عدد الط�لاب نوضح حج��م الزيادة على
مستوى املدارس والثانويات .فقد بلغ عدد املدارس األساسية احلكومية
واألهلية  142مدرس��ة ،عدد الطالب  58.612وعدد الطالبات 50.911
اإلجمالي الكلي لعدد الطالب األساسي  112.268طالبا ً وطالبة.
فيم��ا بلغ عدد امل��دارس الثانوية احلكومية واألهلي��ة  49ثانوية ،عدد
الطالب  12.863وعدد الطالب��ات  10.624اإلجمالي الكلي لعدد طالب
املدارس الثانوية .23.487

^ اجلوهري في احلسوة

