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 الباب الثاوي 

ظزّي 
ّ
 إلاطار الى

ظزّي  . أ
ّ
 إلاطار الى

 الكفاءة التربوية تعزيف .1

ت ه ( للحّبت3ألاًت ) 28جفؿير اإلااصة  اللضعة غلى ئصاعة  ي)أ( وطهغ أن الىفاءة التربٍى

جلُُم و  ه،جىفُظو  الخػلُم جهمُمو  ،فهم اإلاخػلمين مً خًمًج التي م للمخػلمينُالخػل

غ اإلاخػلمين لخفػُل ؤلامياهاث اإلاسخلفت. ،هخاةج الخػلم  1وجطٍى

ت الىفاءة ، فان ولمتزّم  اإلاهاعة بػني "حما  يوالىفاءة وه ،جأحي مً اللؿت ؤلاهجليًز

ف 2"واللضعة والؿلطت الؿلطت  الىفاءة. في كامىؽ هبير "اللؿت ؤلاهضوهِؿُت"، حػٍغ

ؾلطت و ؿلطت، و ال، مؼ الػلم، ونلاصع الٌػني الغحاٌ  ئياف)الؿلطت( لخدضًض ش يء ما. م

الىفاءة حػني اللضعة واإلاهاعة، أو ؾلطت جدضًض مً خُث اللؿت  3اجساط اللغاع وجدضًض ش يء.

 .غ قيئٍوجلغ 

ت ج غيّي اإلا ُّ هى مغافلت أو ( agagos) و الّغحاٌ،وهى ( paidos) ػنى مً لؿتحأحي مً ًىهاه

وّنلىا ألاطفاٌ  ًفي الُىهان اللضًمت الظً ون ُا ألاوالص اإلاؿاغضحػني خغف إلاغّبىن ئطا اصلُل. 

هى الخبراء لخدلُم  غيياإلاجاػي، اإلا مً اإلاػنى زم 4.ضعؾتمئلى  ممسضومهغلي أطفاٌ 

ُت ( أّن التربUyoh Sadullohالظي هخبه ) (Hoogveld ) الحُاة. مً عأي في ألاهضاف اإلادضصة

 غلى ئهماٌ مهمت خُاجه بكيل هي صعاؾت اإلاؿألت جىحه هدى هضف مػين
ً
, أن ًيىن كاصعا

 5.مؿخلل

                                                           
1
 Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya , 2013), hlm. 75 
2
 Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), 

hlm.132 
3
 Departemen P & K RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)  

4 
Uyoh Sadulloh dkk., PEDAGOGIK: Ilmu Mendidik Anak, (Bandung: Alfaveta, 2010), hlm.2 

5 
Ibid, hlm. 2 
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ت  ف الىفاءة التربٍى كضعة الشخو أو  هيئطا جم الجمؼ بين اإلاهطلحين، ًمىً حػٍغ

ؿ اإلاخػلمين الخبرة في حػلُم  .هموجضَع

 غً نفالى ػني ح( أّن الىفاءة Mustafin Fattah( الظي هخبه )Uzer Usmanمً عأي )

 6.أو همُا وان ، هىغُاإهتاث أو كضعة الشخواإلا

ا مً عأي )
ّ
ت ه (.Jamil Suprihatiningrum, M.Pd. Siإلا  التي كضعةي الىفاءة التربٍى

ً. ُجخػلم فهم الطتاب والخػل ، وهظه الىفاءاث حكمل مً خُث اإلاًمىن م لخثلُف اإلاضًٍغ

غ   7.الطتابهفاةت اللضعة غلى فهم الطتاب، وجهمُم وجىفُظ الخػلم وجلُُم الطتاب، وجطٍى

 :معايير املعلم الكفاءة التربوية .2

 مُاللضعة غلى ئصاعة الخػل .1

وفي هظه الحالت ًجب فهم اإلاػلم أن اإلاخػلمين لِؿىا خهالت واإلاػلمين مً اإلاىصغين. 

 اإلاػلمين ًيبغي أن جيىن كاصعة غلى زلم حػلم اإلافخىح والاجهالُت وطاث مػنى

مين .2
ّ
 فهم اإلاخػل

مؿخىي الظواء، هي اإلاػلم مً الطتاب،  ههمغلى ألاكل ألاعيػت التي ًجب أن ًف

 وؤلابضاع، وؤلاغاكاث الجؿضًت، والخطىع اإلاػغفي.

 و جىفُُظه جهمُم الخػلم .3

 في بىٍت التي ؾىف ًأحي ئلى الخىفُظجهمُم الخػلم هى واخض مً الىفاءة التر 

ال وهي جدضًض الاخخُاحاث أم ًخًمً غلى ألاكل زتازت أخضار، جهمُم الخػل .حػلم

 .البرهامج وئغضاص ألاهضاف تونُاؾ

 جلُُم الطتاب .4

ذ لخدضًض الخؿيراث في الؿلىن وحكىُل هفاءة الطالب،   جلُُم هخاةج الخػلم التي أحٍغ

الظي ًمىً اللُام به مؼ جلُُم الطبلت، وازخباع اللضعة ألاؾاؾُت، والخلُُم النهاتي 

 وجلُُم بغهامج. الخػلُم للىخضاث والكهاصاث الخػلُمُت، وكُاؽ

                                                           
6
 Mustamin Fattah, “Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Se Kota 

Samarinda”. FENOMENA. Vol. 5 NO. 1, 2013, 76. 
7
 Jamil Suprihatiningrum, M. Pd, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi 

Guru (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016), hlm.101 
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غ الطتاب .5  جطٍى

ا مً كبل اإلاػلمين لخدلُم ؤلامياهاث اإلاسخلفت التي  طتابًجب أن ًيىن جطىٍغ ال
ً
مملىو

غ ال. لطتابًمخلىها ا مىً جطٍى مً كبل اإلاػلمين مً زتاٌ ألاوكطت التامىهجُت  طتابٍو

 . والخىحُه واإلاكىعة، وؤلازغاء والػتاج

ت حُ ضة ختى الهُاؾت للخػلم لظلً، ًمىً أن ًيىن اإلاػلم ألامل هفاءة جغبٍى

وجىفُظها. اإلاضعؾين ومً اإلاخىكؼ لفهم ألاؾاؽ للخػلُم، كاصعة غلى ويؼ مكغوع 

 اؾتراجُجُت حؿدىض ئلى الخػلم اإلاىاؾبت

 ( أن اإلاػلمJamil Suprihatiningrum( الظي هخبه )Rudduck & Flutterمً عأي )

ت حُضا الظي ضون الطتاب في صع غلي فهم الطتاب ما ًدخكا ،له هفاةت جغبٍى احىن و ًٍغ

ـ. ػغف اإلاىطلت وغمم ما ؾىف حػطى اإلاىاص للطتاب وفلا  الخضَع  لخطىع اإلاػغفي. اإلاػلماَو

وباإليافت ئلى طلً، لضًه الىثير مً هُفُت هلل للطتاب. أًًا ٌػغف  لضحهم اإلاػغفت،

ـ وهلضع مؿاهمت مً الطتاب   8.مجمىغت مخىىغت مً الخضَع

 تعزيف مهارة القزاءة .1

( اللضعة غلى الخػغف وفهم مدخىي reading skillاعة اللغاءة هي )مهاعة اللغاءة / مه

 في كلبً. اللغاءة وحىهغها غملُت الخىانل بين 
ً
ش يء )عمىػ هخابُت( مىلىف غليها ويىخا

لؿت  بين تمػغفُوهخب، زم ٌػِل فُه وحىص غتاكت  اللاعب مؼ الياجب مً زتاٌ الىو

م الفم. مً عأ ( هغي أن اللغاءة هي غملُت ًخم Tarigan ،1994/111:7ي )مىخىبت غً طٍغ

 اثاللُام مً كبل اللاعب للحهٌى غلى الغؾالت التي هللها ناخب البتاؽ بىاؾطت اليلم

هػىهغ مً غىانغ مدخىي  اإلاػافىزتازت غىانغ هي  يها. كغاءة مما ًىطىي غلهخابت اللؿتو 

ت. هلل عمؼ مىخىبت الي ًجمؼ مػنى والغمىػ واللغاءة، ولمت هػىهغ الظ  ئلىػىانغ البهٍغ

  9.(1962:57وفلا إلبغاهُم)، لؿت الخطاب،حؿمى اللغاءة

                                                           
8
 Ibid, hlm. 104 

9
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm. 143 
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( أن اللغاءة هي اللضعة غلى الخػغف وفهم Guntur Tarigan( )1994أما مً عأي ) 

مدخىي ش يء مىخىب )هخابت الغمىػ( في الللب. والىاكؼ أن اللغاءة هي غملُت الخىانل بين 

الػتاكت اإلاػغفُت بين اللؿت  ازم، في خضوثه .مً زتاٌ الىو الظي هخباللغاء مؼ الىخاب 

جان أن اللغاءة هي غملُت ًخم اللُام به  اإلاىطىكت مؼ لٌى جاٍع ، وحؿخسضم مً االىخابت. ٍو

كبل اللغاء للحهٌى غلى الغؾالت التي هللها ناخب البتاؽ بىاؾطت ولماث أو لؿت 

 10الىخابت.

  إلاػغفت وفهم مًمىن ما هى مىخىب ماللغاءة ( Ahmad Izzanأّما مً عأي )
ً
دت أو في  نٍغ

  11:هما قِئين، جخًمً مهاعة هي اللغاءةلظلً،  .الللب والخىيُؼ ما هى مىخىب أو هطله

 اإلاىخىبت الغمىػ  غلى الخػغف .1

 امدخىٍاته فهم .2

 جدضًض زتاٌ مً اإلاىيىع جلضًم هي (Syaifulفي هخاب   Izzan) اللغاءة مهاعة

اث   ًلغأ اإلاػلم أن أي ءة،اللغا أولٍى
ً
 الطتاب. هظه ػىههًدب ، اللغاءة مىيىغاث أوال

ً غلى جغهؼ اإلاهاعة ت الخماٍع م غً الىتام أو الفمٍى  للخدضر الفم وجضعب ، الفم طٍغ

  12الاوسجام.وبطتاكت، 

ٌ  الخالي كىله في( Ahmad Izzanأّما مً عأي )  غً غباعة هي اللغاءة مهاعة أن ًلى

 .ًلغؤوجها ما وفهم صحُذ بكيل اللغاءة الطتاب ٌؿتهضف كغاءة صعؽ

ت اإلاهاعاث بأن اؾخستانه، ًمىً أغتاه الكغح مً ت مهاعاث هي اللؿٍى  لِؿذ لؿٍى

 مً ًطلب خُث مهاعة هي بل اليلماث أو الحغوف نىث مجغص ال ويؿُطت، ؾهلت

ً ًيىهىا أال الطتاب  مً اإلادخىٍاث فهمب ولىً فلط الػغبُت اللغاءة كغاءة غلى كاصٍع

 . اللغاءة

 ونلىا ئطا اإلاػاًير اؾخىفىا كض أجهم اللغاءة مهاعاث ًخلىىن  الظًً الطتاب ٌػخبر

 فُما ًالي: اإلاإقغاث. الحالُت اإلاإقغاث ئلى

 الصحُدت اللغاءة مؼ الػغيي الىو كغاءة غلى كاصعون الطتاب . أ

 صحُذ بكيل اللغاءة فهم غلى كاصعون الطتاب . ب

                                                           
10

 Ulin Nuha, Ragam Metodelogi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA Press, 

2016), hlm. 100 
11

 Drs. H. Ahmad Izzan, M. Ag., Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Penerbit 

Buku Pendidikan, 2015), hlm. 150 
12 

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm.  163 
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 صحُذ بكيل ءةاللغا جغحمت غلى كاصعون الطتاب . ث

مىً ولمت ول كغاءة مىكف الطتاب ٌػغف . ر  الخانت مبلؿته ًغصوا أن ٍو

 اللغاءة مهاعاث حػلُم في وزانت فُه ًفىغ أن اإلاػلم غلى ًجب الظي اإلاهم الش يء

 13لطتابه. و اإلاىاؾب الىو ئغضاص غلُه ًجب أهه هى

 غزض تعليم مهارة القزاءة .2

 مً الػام الؿغى. زام وؾغى غام ؾغى وهما ؾغيان، اللغاءة مهاعة مُحػل في

 14فُما ًالي: ةاللغاء مهاعة مُحػل

 اللؿت هو غلى الخػغف .1

 أحىبُت مفغصاث واؾخسضام ػنىالخػل اإلا .2

 ًممو  نغاخت اإلاػلىماث فهم .3
ً
 ىهت

 اإلافاهُمي اإلاػنى فهم .4

 لجملتمً ا الخىانلُت اللُمت فهم .5

ىلؿم  اإلاغخلت، خضةهاإلاب مغخلت وهي مغاخل، زتار ئلى مُللخػل اإلادضص الؿغى ٍو

 .اإلاخلضمت واإلاغخلت اإلاخىؾطت

 15:فُما ًالي اإلاهاعاث كغاءة مُحػل فاهضأ اإلابخضةت لضحها مغخلت في

 اللؿت عمىػ  غلى الخػغف .1

 والػباعاث اليلماث غلى الخػغف .2

 الغةِؿُت واليلماث ألافياع غلى الػثىع  .3

 كهيرة كغاءة ئغاصة .4

 فُما ًالي: اإلاهاعاث كغاءة مُحػل فاهضأ لضحها اإلاخىؾطت مغخلت فيزّم 

 الضاغمت وألافياع ألاؾاؾُت ألافياع غلى الػثىع  .1

 اللغاءة مدخىي  مً مسخلفت أهىاع ؾغص ئغاصة .2

 فُما ًالي: اإلاهاعاث كغاءة مُحػل فاهضأ مً اإلاخلضمت مغخلت فيبِىما 

 الضاغمت وألافياع ألاؾاؾُت ألافياع غلى الػثىع  .1

اث جفؿير .2  اللغاءة مدخٍى

 اللغاءة حىهغ حػل .3

                                                           
13

 Ibid, hlm. 164 
14

 Ibid, hlm. 165 
15

 Ibid, hlm. 166 
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 اللغاءة مدخىي  مً مسخلفت أهىاع ؾغص غاصةئ .4

 

 القزاءة مهاراة من ميالتعل طزيقة .3

لتًدخاج ئلى ، اإلاطلىبت مُالخػل صوعة في  الخػلُمُت اإلاىاص أو إلاػلىماثا لخىنُل طٍغ

 غضة هىان اللغاءة مهاعاث مُحػل في زم ،بها ًخػلم فُما، الطتاب ئلى حُض بكيل وجلليها

 ، فُما ًالي:للطتاب اإلاىاص هلل في خسضامهااؾ ًمىً التي مُللخػل طغق 

 ، و حهخمىن الطتاب ئلي كغاةخهمباقغة الخػلُمُت اإلاىاص بلغاءة اإلاػلم ًلىم .1

 مػا الطتاب ًدبػىهه أزغي  مغة اللغاءة اإلاػلم ًىغع  .2

 بالخىاوب لُلغأه واخًضا طالًبا اإلاػلم ٌػين .3

ها غىؿ أو هامغاصف ماإلاػل ٌػطى زمالّؿبىعة  غلى الهػبت اليلماث اإلاػلم ًتاخظ .4

 اإلاػنى اإلاػلم أن ٌكغح كبل اإلاػنى جسمين مً الطتاب ًخمىً بدُث اليلمت مً

 . ألامغ لؼم ئطا الحلُلي

ا ًمىً ،أغتاه اإلاظوىعة الخػلم أؾالُب فخلسً اللغاءة مهاعاة مُحػل في ًً  اؾخسضام أً

لت أن طاإلاا أزغي  طغق   ًمىً بدُث لخػلُمُتا اإلاىاص مً اإلاػلىماث الخلاط غلى كاصعة الطٍغ

 . ألاهضاف جدلُم منها

 أهواع القزاءة .4

 :16غلي هىغين، هما ها( أن اللغاءة ًمىً جهيُفWahab Rosyidiمً عأي )

 مً خُث ؤلاللاءكغاءة  .1

  ت هي م الفم باللغاءة اكغاءة حهٍغ لترهيز غلى أوكطت أغًاء جدضر: غً طٍغ

 .والكفخين والحلم لجػل نىث

 ىظغ ئلى الحغوف وفهم مػنى اللغاءاث صون أوكطت مخت هي كغاءة بالاكغاءة ن

 ألاحهؼة للىتام. 

 مً خُث الكيلكغاءة  .2

                                                           
16 

Abd. Wahab Rosyidi, M.Pd. & Mamlu’atul Nimah., Memahami Konsep dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN- MALIKI, 2011), hlm. 95-96 
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  في الفهل مؼ اإلاضعؽ، تهضف ئلى جدؿين  هاالتي لها زهاةو: ًفػلكغاءة مىثفت

اإلاطلىبت في اللغاءة، اإلاهاعاث، وزانت في اللغاءة وئزغاء اإلافغصاث واللىاغض 

 اإلاخػلمين. ٍغنلىن غلى همّى و ألوكطت  ىن هىحٍو  ىن فكغ ٌواإلاػلمين 

 كبل  تلخدؿين مدخىي اللغاة اعح الفهلكغاءة مىّؾػت لها زهاةو: اللغاءة الخ

 .ا، وجدضًض اإلاىاص ومىاككتهطتألاوك اإلاػلم جىحُه

 

 يوكياكزتا 3 محّمذّية ذرةة العاليةاملالصورة ب . ب

 ياكزتاكيو  3ذّية محمّ ذرةة العالية املتاريخ  .1

 يض الؿتاح لحمل مػغهت مجغص لِؿذ الاؾخلتاٌ أحل مً ايلجى التي البضهُت الثىعة

اإلادمضًت كهت الحغهت هىان مثاٌ ملمىؽ واخضة مً . الجهل إلايافدت أًًا ولىً الؿؼاة،

 غام خىالي (Notoprajan) مدمضًت فغع عةِـ لً الىكذ. غلىفي طفي مجاٌ الخػلُم 

( )اإلاضعؾت Volk School) مؼ أؾاؾُت حػلُمُت مإؾؿت للض أوكأث 1928-1929

 حُض. لىً بكيل وجضاع جىمى اإلاإؾؿت ضؾت ؤلابخضاةُت(. هظهاإلاب ذُالكػبُت، وآلان ؾّم 

 اإلاإؾؿت.  هظه غلى الهؼة هظه جأزير في الىيران فيها اقخػلذ مكخػلت، الىاع مػاعن

ت أغماع واهذ للض  (Saring) الؿُض اإلاطاف جهاًت في أهه ختى باإلاكهض ملُئت الحٍغ

ٌ  ُخّم ل. أعاءهم غغيىا هػمتاؤ و م( )اإلاغخى   بمإؾؿت اإلاإؾؿت اؾدبضاٌ ئجفاق غلى الحهى

الػالُت باإلاضعؾت  ذ)وآلان ؾمُ 4  تضًّ اإلاضعؾت الثاهىٍت مدّم  . اإلاإؾؿت هيأزغي  غلُا

غابغحان(.  3دمضًت اإلا  ٍو

ٌ مكيلت  وهي، حضًضة مكيلت خًىع  مؼ اإلاضعؾت هظه جدًغ جين خى فُما  الخٍغ

 اإلاضعؾت الػالُت و 1 اإلادمضًت اإلاضعؾت الػالُت أن خين في ،بػض جسغحهمًلخدلىن 

 . ٌؿمغون ئليها الطتاب الىكذ طلً في 2 اإلادمضًت

 اللجىت ئلى الغاتػت الفىغة هظه جلضًم جم. ُتلغا مضعؾت ئوكاء هى النهاتي اللغاع

 مً عوىص خالت في ًؼاٌ ال وان Notoparajan اإلادمضًت عةِـ اإلاإؾؿت ألن ، الخأؾِؿُت

 .ألامىاٌ خُث
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ُىهى صاالؿُض  ،ُض ؾاعووهى، الؿغلى الؿُض باعص غهاماللجىت اإلاىولت  ( اإلاغخىم)عمى ٍو

 اإلاضعؽ. لبىاء أمىاٌ غً ًبدثىن  ، عاةضًً واهىا الظًً هم. الؿُض ئٌكىاجىن  بمؿاغضة و 

م  ؾمي  58الىمغة.  (Kapten P.Tendean)وكؼ اإلاضعؾت الػالُت اإلادمضًت في الطٍغ

(Slogan) . ًضعؾت الػالُت اإلا، باإلاباب ؤلاؾتامُتغاما في زضمت غالم الخػلُم  50بػض أهثر م

(  7فهتا )وّل مغخلت  21 جضًغًىهُاهغجا  3اإلادمضًت  م فهٌى جطبُم اإلاىهج غً طٍغ

 . الضعاس ي و ؾير اإلاىهج الغاس ي

ضعؾت الػالُت اإلا وعؾالت عؤٍت في بضكت جدضًضه جم الظي الكػاع" ؾبٌى الؿتام"

ت اإلاد ًّ  لضحها 1953 أؾؿطـ 5 مىظ أكُمذ التي الػالُت اإلاضاعؽ بين مً. ًىهُاهغجا 3ّمض

 ".حػل الجُل اإلاإمً اإلاخلي واإلاخػلم واإلاخميز" عؤٍت

 ياكزتاكيو  3ذّية محّم ذرةة العالية املهوّية  .2

 يوكياكزتا 3ذرةة العالية املحّمذية امل : اةم املذرةة
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

 انعىو 

 1حزم الجامعة  . أ

 

 2حزم الجامعة  . ب

: 

: 

 

: 

 
Jl. Kapt. P. Tendean 58 Yogyakarta 55252 Telp 

(0274) 376901, Telp/faks : 389976 

 

 

Jl. Kapt. P. Tendean Gg Sadewa No. 6 

Yogyakarta  

 (Swasta)زام  : حالة املذرةة

 A : مستوى الاعتماد

 2018 – 2013الؿىت 

ش الاغخماص آلا   2013صٌؿمبير  21زغ جاٍع

 Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah : اةم املؤةسة

Muhammadiyah Kota Yogyakarta 

 

 ياكزتاكيو  3ذّية محمّ مذرةة العالية في  املذرةة مذيز  هوّية .3

ت : املذرةةاةم مذيز   الضهخىع الحار خير هىؾغه، اإلااحؿخير التربٍى

 1965ؿمبير صٌ 21ؾلُمان،  : مولذ و تاريخ امليالد

 Karang Pakis, Wukirsari, Cangkringan, Sleman : عىوان املنزل 

Yogyakarta 
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 08121574133/  895788( 0264) : رقم الهاتف

 هذه في املذيز تعيين تاريخ

 املذرةة

 2011ًىلُى  20 :

 ورةالتها ياكزتاكيو  3ذّية محّم ذرةة العالية املرؤية  .4

 : ضعؾتاإلاعؤٍت 

 إلاإمً واإلاخلي واإلاخػلم واإلاخميز واإلادؿابم.ا كيل الطتابح

 مإقغ الغؤٍت :

 وافُت KTSP لضًه .1

ت اؾدُفاء مػاًير اإلادخىي  .2  والىفاةت التربٍى

جين .3  مػاًير الىفاءة للخٍغ

 ػملُت اللُاؾُتال .4

 الخػلُم ومىظفي اإلاػلمين مػاًير .5

 الىؾاةل الخػلمُتاإلاغافم  .6

 صاعةؤلا مػاًير  .7

ل .8  مػاًير الخمٍى

 التربىي  الخلُُممػاًير  .9

 ّمضًتمد و  ئؾتامُت زلافت .10

 : عؾالت اإلاضعؾت

ت لل  KTSP ويؼ وجىفُظ .1 ًّ  ًىهُاهغجا 3مضعؾت الػالُت اإلادّمض

اث جدلُم مؼ(KBM) والخػلم الخػلُم أوكطت جىفُظ .2  اللُاؾُت اإلادخٍى

جيك .3  ن اإلاإهلين في مػاًير الىفاءة ضعة الخٍغ

 اإلاىاؾبت الػملُت مػاًيرب  مُالخػل جىفُظ .4

 الخػلُم ومىظفي اإلاػلمين ءةهفا جدؿين .5

 ىؾاةل الخػلمُتوال الخػلُمُت اإلاغافم جدؿين .6
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 الخػلُمُت ألاوكطت غلى وؤلاقغاف والخىفُظ الخسطُط جىفُظ .7

ل مهاصع جدلُم .8  بكفافُت جضاع التي الحيىمُت واإلاؿاغضة الخانت الخمٍى

 ومؿإولُت

 اإلاىاؾب الخلُُم مػاًيرب  الخػلم هخاةج جلُُم جىفُظ .9

 افت ؤلاؾتامُت وطبُػت اإلاضعؾت اإلادمضًتجدلُم الثل .10

 وةائل التعلميةوال املذرةية املزافق .5

1.  ٌ ٌ  21 مًجخيىن  الضعاؾُت الفهى  فهى

 الصحت في اإلاضاعؽغُاصة  .2

 الؿمػُت اإلاغةُت الىؾاةطمػمل  .3

اء الىُمُاءمػمل  .4  والبُىلىحُا والفيًز

 الحاؾىبمػمل  .5

 اإلاىخبت .6

ي/ اإلاسجض .7
ّ
 اإلاهل

ايت اإلاغافم .8  الٍغ

افخاو .9  اٍع

 ياكزتاكيو  3ذّية محمّ ذرةة العالية املبزهامج  .6

 بزهامج مميزة :

ً اإلا .1  (SSN) مً ئخضي اإلاضاعؽ اللُاؾُت فى مؿخىي الىطً ضعؾتجيٍى

غ .2  الضًيُت والىفاءاث اإلاىاكف جطٍى

غ .3  اإلاخػضص الظواء أؾاؽ غلى الطالب ئمياهاث جطٍى

غ اإلاىطلت .4  الثلافُت جطٍى

غ اإلاهاعة .5 ت جطٍى  لىماثاإلاػ وجىىىلىحُا اللؿٍى

 مإؾؿت حػلُمُت غالُت ئلى ؤلالخداق كىة جدؿين .6
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 عذد الطالب .7

 . عذد الطالب1 الجذول 

 الفصل الثاوي عشز الفصل الحادي العشز الفصل العشز عذد الطالب

MIPA IIS IPA IIS IPA IIS 

756 149 104 139 107 157 100 

 

 ةذعذد ألاةات .8

 . عذد ألاةاتذة2 الجذول 

Pendidikan Terakhir Guru 

Tetap 

Guru 

Honor 

Guru 

DPK 

Guru 

Bantu/PPT 

Jumlah 

Guru 

Pasca Sarjana (S2-S3) 

a. Kependidikan 

b. Non Kependidikan 

 

2 

- 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

7 

- 

Sarjana/ Strata 1 77   - 44 

Sarjana Muda/ D3 

(dan lebih rendah) 
- 7 - - 7 

Jumlah Guru 91 22 99  22 

 
 


