الباب الثاوي
ّ
الىظز ّي
إلاطار
ّ
الىظز ّي
أ .إلاطار
 .1تعزيف الكفاءة التربوية
جفؿير اإلااصة  28ألاًت (ّ )3
للحبت (أ) وطهغ أن الىفاءة التربىٍت هي اللضعة غلى ئصاعة
الخػلُم للمخػلمين التي جخًمً مً فهم اإلاخػلمين ،وجهمُم الخػلُم وجىفُظه ،وجلُُم
1

هخاةج الخػلم ،وجطىٍغ اإلاخػلمين لخفػُل ؤلامياهاث اإلاسخلفت.
ّ
زم ،فان ولمت الىفاءة جأحي مً اللؿت ؤلاهجليزًت ،والىفاءة وهي ما حػني "باإلاهاعة
واللضعة والؿلطت" .2في كامىؽ هبير "اللؿت ؤلاهضوهِؿُت" ،حػغٍف الىفاءة الؿلطت
(الؿلطت) لخدضًض ش يء ما .ميافئ ٌػني الغحاٌ اللاصعون ،مؼ الػلم ،و الؿلطت ،و ؾلطت
اجساط اللغاع وجدضًض ش يء 3.مً خُث اللؿت الىفاءة حػني اللضعة واإلاهاعة ،أو ؾلطت جدضًض
وجلغٍغ قيئ.
ّ
ًىهاهُت حػنى مً لؿت ( )paidosوهى ّ
اإلا ّ
الغحاٌ ،و ( )agagosهى مغافلت أو
غيي جأحي مً
صلُل .ئطا ا ّ
إلاغبىن حػني خغفُا ألاوالص اإلاؿاغضون في الُىهان اللضًمت الظًً ّ
ونلىا ألاطفاٌ
غلي أطفاٌ مسضومهم ئلى مضعؾت 4.زم مً اإلاػنى اإلاجاػي ،اإلاغيي هى الخبراء لخدلُم
ألاهضاف اإلادضصة في الحُاة .مً عأي ( ) Hoogveldالظي هخبه (ّ )Uyoh Sadullohأن التربُت
ً
هي صعاؾت اإلاؿألت جىحه هدى هضف مػين ,أن ًيىن كاصعا غلى ئهماٌ مهمت خُاجه بكيل
مؿخلل.
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ئطا جم الجمؼ بين اإلاهطلحينً ،مىً حػغٍف الىفاءة التربىٍت هي كضعة الشخو أو
الخبرة في حػلُم اإلاخػلمين وجضعَؿهم.

مً عأي ( )Uzer Usmanالظي هخبه (ّ )Mustafin Fattahأن الىفاءة حػني الىنف غً
6

اإلاإهتاث أو كضعة الشخو ،هىغُا وان أو همُا.
ّ
إلاا مً عأي (Suprihatiningrum, M.Pd. Si.

 )Jamilالىفاءة التربىٍت هي كضعة التي

جخػلم فهم الطتاب والخػلُم لخثلُف اإلاضًغًٍ .مً خُث اإلاًمىن ،وهظه الىفاءاث حكمل
اللضعة غلى فهم الطتاب ،وجهمُم وجىفُظ الخػلم وجلُُم الطتاب ،وجطىٍغ هفاةت الطتاب.

7

 .2معايير املعلم الكفاءة التربوية:
 .1اللضعة غلى ئصاعة الخػلُم
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
ّ
 .2فهم اإلاخػلمين
غلى ألاكل ألاعيػت التي ًجب أن ًفهمه اإلاػلم مً الطتاب ،هي مؿخىي الظواء،
وؤلابضاع ،وؤلاغاكاث الجؿضًت ،والخطىع اإلاػغفي.
 .3جهمُم الخػلم و جىفُُظه
جهمُم الخػلم هى واخض مً الىفاءة التربىٍت التي ؾىف ًأحي ئلى الخىفُظ في
حػلم .جهمُم الخػلم ًخًمً غلى ألاكل زتازت أخضار ،أال وهي جدضًض الاخخُاحاث
ونُاؾت ألاهضاف وئغضاص البرهامج.
 .4جلُُم الطتاب
جلُُم هخاةج الخػلم التي أحغٍذ لخدضًض الخؿيراث في الؿلىن وحكىُل هفاءة الطالب،
الظي ًمىً اللُام به مؼ جلُُم الطبلت ،وازخباع اللضعة ألاؾاؾُت ،والخلُُم النهاتي
للىخضاث والكهاصاث الخػلُمُت ،وكُاؽ الخػلُم وجلُُم بغهامج.
6

Mustamin Fattah, “Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Se Kota
Samarinda”. FENOMENA. Vol. 5 NO. 1, 2013, 76.
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 .5جطىٍغ الطتاب
ً
ًجب أن ًيىن جطىٍغ الطتاب مملىوا مً كبل اإلاػلمين لخدلُم ؤلامياهاث اإلاسخلفت التي
ًمخلىها الطتاب .وٍمىً جطىٍغ الطتاب مً كبل اإلاػلمين مً زتاٌ ألاوكطت التامىهجُت
وؤلازغاء والػتاج ،والخىحُه واإلاكىعة.
لظلًً ،مىً أن ًيىن اإلاػلم ألامل هفاءة جغبىٍت حُضة ختى الهُاؾت للخػلم
وجىفُظها .اإلاضعؾين ومً اإلاخىكؼ لفهم ألاؾاؽ للخػلُم ،كاصعة غلى ويؼ مكغوع
اؾتراجُجُت حؿدىض ئلى الخػلم اإلاىاؾبت
مً عأي ( )Rudduck & Flutterالظي هخبه ( )Jamil Suprihatiningrumأن اإلاػلم
الظي له هفاةت جغبىٍت حُضا ،كاصع غلي فهم الطتاب ما ًدخاحىن و ًغٍضون الطتاب في
الخضعَـ .وَػغف اإلاىطلت وغمم ما ؾىف حػطى اإلاىاص للطتاب وفلا الخطىع اإلاػغفي .اإلاػلم
لضحهم اإلاػغفتٌ ،ػغف أًًا هُفُت هلل للطتاب .وباإليافت ئلى طلً ،لضًه الىثير مً
8
مجمىغت مخىىغت مً الخضعَـ وهلضع مؿاهمت مً الطتاب.
 .1تعزيف مهارة القزاءة
مهاعة اللغاءة هي (مهاعة اللغاءة  )reading skill /اللضعة غلى الخػغف وفهم مدخىي
ً
ش يء (عمىػ هخابُت) مىلىف غليها ويىخا في كلبً .اللغاءة وحىهغها غملُت الخىانل بين
اللاعب مؼ الياجب مً زتاٌ الىو وهخب ،زم ٌػِل فُه وحىص غتاكت مػغفُت بين لؿت
مىخىبت غً طغٍم الفم .مً عأي ( )111:7/1994 ،Tariganهغي أن اللغاءة هي غملُت ًخم
اللُام مً كبل اللاعب للحهىٌ غلى الغؾالت التي هللها ناخب البتاؽ بىاؾطت اليلماث
واللؿت هخابت .كغاءة مما ًىطىي غليها زتازت غىانغ هي اإلاػافى هػىهغ مً غىانغ مدخىي
اللغاءة ،ولمت هػىهغ الظي ًجمؼ مػنى والغمىػ والػىانغ البهغٍت .هلل عمؼ مىخىبت ئلى
9
لؿت الخطاب،حؿمى اللغاءة ،وفلا إلبغاهُم(.)1962:57
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أما مً عأي ( )1994( )Guntur Tariganأن اللغاءة هي اللضعة غلى الخػغف وفهم
مدخىي ش يء مىخىب (هخابت الغمىػ) في الللب .والىاكؼ أن اللغاءة هي غملُت الخىانل بين
اللغاء مؼ الىخاب مً زتاٌ الىو الظي هخب .زم ،في خضوثها الػتاكت اإلاػغفُت بين اللؿت
اإلاىطىكت مؼ الىخابت .وٍلىٌ جاعٍجان أن اللغاءة هي غملُت ًخم اللُام بها ،وحؿخسضم مً
كبل اللغاء للحهىٌ غلى الغؾالت التي هللها ناخب البتاؽ بىاؾطت ولماث أو لؿت
10
الىخابت.
ً
ّأما مً عأي ( )Ahmad Izzanاللغاءة إلاػغفت وفهم مًمىن ما هى مىخىب م نغٍدت أو في
11
الللب والخىيُؼ ما هى مىخىب أو هطله .لظلً ،اللغاءة هي مهاعة جخًمً قِئين ،هما:
 .1الخػغف غلى الغمىػ اإلاىخىبت
 .2فهم مدخىٍاتها
مهاعة اللغاءة (  Izzanفي هخاب  )Syaifulهي جلضًم اإلاىيىع مً زتاٌ جدضًض
ً
أولىٍاث اللغاءة ،أي أن اإلاػلم ًلغأ أوال مىيىغاث اللغاءة ً ،دبػىهه الطتاب .هظه
اإلاهاعة جغهؼ غلى الخماعًٍ الفمىٍت أو الىتام غً طغٍم الفم  ،وجضعب الفم للخدضر
12
بطتاكت ،والاوسجام.
ّأما مً عأي ( )Ahmad Izzanفي كىله الخالي ًلىٌ أن مهاعة اللغاءة هي غباعة غً
صعؽ كغاءة ٌؿتهضف الطتاب اللغاءة بكيل صحُذ وفهم ما ًلغؤوجها.
مً الكغح أغتاه ًمىً اؾخستانه ،بأن اإلاهاعاث اللؿىٍت هي مهاعاث لؿىٍت لِؿذ
ؾهلت ويؿُطت ،ال مجغص نىث الحغوف أو اليلماث بل هي مهاعة خُث ًطلب مً
الطتاب أال ًيىهىا كاصعًٍ غلى كغاءة اللغاءة الػغبُت فلط ولىً بفهم اإلادخىٍاث مً
اللغاءة.
ٌػخبر الطتاب الظًً ًخلىىن مهاعاث اللغاءة أجهم كض اؾخىفىا اإلاػاًير ئطا ونلىا
ئلى اإلاإقغاث الحالُت .اإلاإقغاث فُما ًالي:
أ .الطتاب كاصعون غلى كغاءة الىو الػغيي مؼ اللغاءة الصحُدت
ب .الطتاب كاصعون غلى فهم اللغاءة بكيل صحُذ
10

Ulin Nuha, Ragam Metodelogi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA Press,
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ث .الطتاب كاصعون غلى جغحمت اللغاءة بكيل صحُذ
رٌ .ػغف الطتاب مىكف كغاءة ول ولمت وٍمىً أن ًغصوا بلؿتهم الخانت
الش يء اإلاهم الظي ًجب غلى اإلاػلم أن ًفىغ فُه وزانت في حػلُم مهاعاث اللغاءة
13
هى أهه ًجب غلُه ئغضاص الىو اإلاىاؾب و لطتابه.
 .2غزض تعليم مهارة القزاءة
في حػلُم مهاعة اللغاءة ؾغيان ،وهما ؾغى غام وؾغى زام .الؿغى الػام مً
14
حػلُم مهاعة اللغاءة فُما ًالي:
 .1الخػغف غلى هو اللؿت
 .2الخػل اإلاػنى واؾخسضام مفغصاث أحىبُت
ً
 .3فهم اإلاػلىماث نغاخت ومًمىهت
 .4فهم اإلاػنى اإلافاهُمي
 .5فهم اللُمت الخىانلُت مً الجملت
وٍىلؿم الؿغى اإلادضص للخػلُم ئلى زتار مغاخل ،وهي مغخلت اإلابخضةه ،اإلاغخلت
اإلاخىؾطت واإلاغخلت اإلاخلضمت.
15
في مغخلت اإلابخضةت لضحها أهضاف حػلُم كغاءة اإلاهاعاث فُما ًالي:
 .1الخػغف غلى عمىػ اللؿت
 .2الخػغف غلى اليلماث والػباعاث
 .3الػثىع غلى ألافياع واليلماث الغةِؿُت
 .4ئغاصة كغاءة كهيرة
ّ
زم في مغخلت اإلاخىؾطت لضحها أهضاف حػلُم كغاءة اإلاهاعاث فُما ًالي:
 .1الػثىع غلى ألافياع ألاؾاؾُت وألافياع الضاغمت
 .2ئغاصة ؾغص أهىاع مسخلفت مً مدخىي اللغاءة
بِىما في مغخلت اإلاخلضمت مً أهضاف حػلُم كغاءة اإلاهاعاث فُما ًالي:
 .1الػثىع غلى ألافياع ألاؾاؾُت وألافياع الضاغمت
 .2جفؿير مدخىٍاث اللغاءة
 .3حػل حىهغ اللغاءة
13
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 .4ئغاصة ؾغص أهىاع مسخلفت مً مدخىي اللغاءة
 .3طزيقة التعليم من مهاراة القزاءة
في صوعة الخػلُم اإلاطلىبتً ،دخاج ئلى طغٍلت لخىنُل اإلاػلىماث أو اإلاىاص الخػلُمُت
وجلليها بكيل حُض ئلى الطتاب ،فُما ًخػلم بها ،زم في حػلُم مهاعاث اللغاءة هىان غضة
طغق للخػلُم التي ًمىً اؾخسضامها في هلل اإلاىاص للطتاب ،فُما ًالي:
ً .1لىم اإلاػلم بلغاءة اإلاىاص الخػلُمُت مباقغة ،و حهخمىن الطتاب ئلي كغاةخه
ً .2ىغع اإلاػلم اللغاءة مغة أزغي ًدبػىهه الطتاب مػا
طالبا ً
ٌ .3ػين اإلاػلم ً
واخضا لُلغأه بالخىاوب
ً .4تاخظ اإلاػلم اليلماث الهػبت غلى ّ
الؿبىعة زم ٌػطى اإلاػلم مغاصفها أو غىؿها
مً اليلمت بدُث ًخمىً الطتاب مً جسمين اإلاػنى كبل أن ٌكغح اإلاػلم اإلاػنى
الحلُلي ئطا لؼم ألامغ.

في حػلُم مهاعاة اللغاءة ًسخلف أؾالُب الخػلم اإلاظوىعة أغتاهً ،مىً ً
أًًا اؾخسضام
طغق أزغي طاإلاا أن الطغٍلت كاصعة غلى الخلاط اإلاػلىماث مً اإلاىاص الخػلُمُت بدُث ًمىً
منها جدلُم ألاهضاف.
 .4أهواع القزاءة
مً عأي ( )Wahab Rosyidiأن اللغاءة ًمىً جهيُفها غلي هىغين ،هما:16
 .1كغاءة مً خُث ؤلاللاء
 كغاءة حهغٍت هي اللغاءة بالترهيز غلى أوكطت أغًاء جدضر :غً طغٍم الفم
والكفخين والحلم لجػل نىث.
 كغاءة نامخت هي كغاءة بالىظغ ئلى الحغوف وفهم مػنى اللغاءاث صون أوكطت
ألاحهؼة للىتام.
 .2كغاءة مً خُث الكيل

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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 كغاءة مىثفت التي لها زهاةوً :فػلها في الفهل مؼ اإلاضعؽ ،تهضف ئلى جدؿين
اإلاهاعاث ،وزانت في اللغاءة وئزغاء اإلافغصاث واللىاغض اإلاطلىبت في اللغاءة،
واإلاػلمين ٌكغفىن وٍىحهىن ألوكطت وٍغنلىن غلى ّ
همى اإلاخػلمين.
 كغاءة ّ
مىؾػت لها زهاةو :اللغاءة الخاعح الفهل لخدؿين مدخىي اللغاةت كبل
جىحُه اإلاػلم ألاوكطت ،وجدضًض اإلاىاص ومىاككتها.
محم ّ
ب .الصورة باملذرةة العالية ّ
ذية  3يوكياكزتا
محم ّ
 .1تاريخ املذرةة العالية ّ
ذية  3يوكياكزتا
الثىعة البضهُت التي جىايل مً أحل الاؾخلتاٌ لِؿذ مجغص مػغهت لحمل الؿتاح يض
الؿؼاة ،ولىً أًًا إلايافدت الجهل .هىان مثاٌ ملمىؽ واخضة مً كهت الحغهت اإلادمضًت
في مجاٌ الخػلُم في طلً الىكذ .غلى عةِـ فغع مدمضًت ( )Notoprajanخىالي غام
 1929-1928للض أوكأث مإؾؿت حػلُمُت أؾاؾُت مؼ (( )Volk Schoolاإلاضعؾت
الكػبُت ،وآلان ّ
ؾمُذ باإلاضؾت ؤلابخضاةُت) .هظه اإلاإؾؿت جىمى وجضاع بكيل حُض .لىً
مػاعن الىاع مكخػلت ،اقخػلذ فيها الىيران في جأزير هظه الهؼة غلى هظه اإلاإؾؿت.
للض واهذ أغماع الحغٍت ملُئت باإلاكهض ختى أهه في جهاًت اإلاطاف الؿُض ()Saring
(اإلاغخىم) وػمتاؤه غغيىا أعاءهم .ل ّ
ُخم الحهىٌ غلى ئجفاق اؾدبضاٌ اإلاإؾؿت بمإؾؿت
مدم ّ
غلُا أزغي .اإلاإؾؿت هي اإلاضعؾت الثاهىٍت ّ
ضًت ( 4وآلان ؾمُذ باإلاضعؾت الػالُت
اإلادمضًت  3وٍغابغحان).
جدًغ هظه اإلاضعؾت مؼ خًىع مكيلت حضًضة ،وهي مكيلت خىٌ الخغٍجين فُما
ًلخدلىن بػض جسغحهم ،في خين أن اإلاضعؾت الػالُت اإلادمضًت  1و اإلاضعؾت الػالُت
اإلادمضًت  2في طلً الىكذ ٌؿمغون ئليها الطتاب.
اللغاع النهاتي هى ئوكاء مضعؾت غالُت .جم جلضًم هظه الفىغة الغاتػت ئلى اللجىت
الخأؾِؿُت  ،ألن عةِـ اإلاإؾؿت اإلادمضًت  Notoparajanوان ال ًؼاٌ في خالت عوىص مً
خُث ألامىاٌ.
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اللجىت اإلاىولت غلى الؿُض باعص غهام ،الؿُض ؾاعووهى ،الؿُض صاعمى وٍُىهى (اإلاغخىم)
و بمؿاغضة الؿُض ئٌكىاجىن .هم الظًً واهىا عاةضًً ً ،بدثىن غً أمىاٌ لبىاء اإلاضعؽ.
وكؼ اإلاضعؾت الػالُت اإلادمضًت في الطغٍم ( )Kapten P.Tendeanالىمغة 58 .ؾمي
( .)Sloganبػض أهثر مً  50غاما في زضمت غالم الخػلُم باإلاباب ؤلاؾتامُت ،اإلاضعؾت الػالُت
اإلادمضًت ً 3ىهُاهغجا جضًغ  21فهتا ّ
(ول مغخلت  7فهىٌ) غً طغٍم جطبُم اإلاىهج
الضعاس ي و ؾير اإلاىهج الغاس ي.
"ؾبىٌ الؿتام" الكػاع الظي جم جدضًضه بضكت في عؤٍت وعؾالت اإلاضعؾت الػالُت
اإلاد ّم ّ
ضًت ً 3ىهُاهغجا .مً بين اإلاضاعؽ الػالُت التي أكُمذ مىظ  5أؾؿطـ  1953لضحها
عؤٍت "حػل الجُل اإلاإمً اإلاخلي واإلاخػلم واإلاخميز".
محم ّ
ّ .2
هوية املذرةة العالية ّ
ذية  3يوكياكزتا
اةم املذرةة

ّ
املحمذية  3يوكياكزتا
 :املذرةة العالية
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta

عىوان
أ .حزم الجامعة 1

:
:

ب .حزم الجامعة 2

:

حالة املذرةة
مستوى الاعتماد

اةم املؤةسة

Jl. Kapt. P. Tendean 58 Yogyakarta 55252 Telp
(0274) 376901, Telp/faks : 389976

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

 :زام )(Swasta
A :
الؿىت 2018 – 2013
جاعٍش الاغخماص آلازغ  21صٌؿمبير 2013
Dikdasmen
Pimpinan
Daerah :

Majelis
Muhammadiyah Kota Yogyakarta

محم ّ
ّ .3
هوية مذيز املذرةة في مذرةة العالية ّ
ذية  3يوكياكزتا
 :الضهخىع الحار خير هىؾغه ،اإلااحؿخير التربىٍت
اةم مذيز املذرةة
 :ؾلُمان 21 ،صٌؿمبير 1965
مولذ و تاريخ امليالد
Pakis, Wukirsari, Cangkringan, Sleman :
عىوان املنزل

Karang
Yogyakarta
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رقم الهاتف
تاريخ تعيين املذيز في هذه
املذرةة

08121574133 / 895788 )0264( :
ً 20 :ىلُى 2011

محم ّ
 .4رؤية املذرةة العالية ّ
ذية  3يوكياكزتا ورةالتها
عؤٍت اإلاضعؾت :
حكيل الطتاب اإلاإمً واإلاخلي واإلاخػلم واإلاخميز واإلادؿابم.
مإقغ الغؤٍت :
 .1لضًه  KTSPوافُت
 .2اؾدُفاء مػاًير اإلادخىي والىفاةت التربىٍت
 .3مػاًير الىفاءة للخغٍجين
 .4الػملُت اللُاؾُت
 .5مػاًير اإلاػلمين ومىظفي الخػلُم
 .6اإلاغافم الىؾاةل الخػلمُت
 .7مػاًير ؤلاصاعة
 .8مػاًير الخمىٍل
 .9مػاًير الخلُُم التربىي
 .10زلافت ئؾتامُت و مد ّمضًت
عؾالت اإلاضعؾت :

اإلادم ّ
 .1ويؼ وجىفُظ  KTSPللمضعؾت الػالُت ّ
ضًت ً 3ىهُاهغجا
 .2جىفُظ أوكطت الخػلُم والخػلم ()KBMمؼ جدلُم اإلادخىٍاث اللُاؾُت
 .3كضعة الخغٍجين اإلاإهلين في مػاًير الىفاءة
 .4جىفُظ الخػلُم بمػاًير الػملُت اإلاىاؾبت
 .5جدؿين هفاءة اإلاػلمين ومىظفي الخػلُم
 .6جدؿين اإلاغافم الخػلُمُت والىؾاةل الخػلمُت
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 .7جىفُظ الخسطُط والخىفُظ وؤلاقغاف غلى ألاوكطت الخػلُمُت
 .8جدلُم مهاصع الخمىٍل الخانت واإلاؿاغضة الحيىمُت التي جضاع بكفافُت
ومؿإولُت
 .9جىفُظ جلُُم هخاةج الخػلم بمػاًير الخلُُم اإلاىاؾب
 .10جدلُم الثلافت ؤلاؾتامُت وطبُػت اإلاضعؾت اإلادمضًت
 .5املزافق املذرةية والوةائل التعلمية
 .1الفهىٌ الضعاؾُت جخيىن مً  21فهىٌ
 .2غُاصة الصحت في اإلاضاعؽ
 .3مػمل الىؾاةط اإلاغةُت الؿمػُت
 .4مػمل الىُمُاء والفيزًاء والبُىلىحُا
 .5مػمل الحاؾىب
 .6اإلاىخبت
ّ
 .7اإلاهلي /اإلاسجض
 .8اإلاغافم الغٍايت
 .9وافخاعٍا
محم ّ
 .6بزهامج املذرةة العالية ّ
ذية  3يوكياكزتا
بزهامج مميزة :
 .1جيىًٍ اإلاضعؾت مً ئخضي اإلاضاعؽ اللُاؾُت فى مؿخىي الىطً ()SSN
 .2جطىٍغ اإلاىاكف والىفاءاث الضًيُت
 .3جطىٍغ ئمياهاث الطالب غلى أؾاؽ الظواء اإلاخػضص
 .4جطىٍغ اإلاىطلت الثلافُت
 .5جطىٍغ اإلاهاعة اللؿىٍت وجىىىلىحُا اإلاػلىماث
 .6جدؿين كىة ؤلالخداق ئلى مإؾؿت حػلُمُت غالُت
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 عذد الطالب.7
 عذد الطالب. 1الجذول
عذد الطالب

756

الفصل العشز

الفصل الحادي العشز

الفصل الثاوي عشز

MIPA

IIS

IPA

IIS

IPA

IIS

149

104

139

107

157

100

 عذد ألاةاتذة.8
 عذد ألاةاتذة. 2الجذول
Pendidikan Terakhir
Pasca Sarjana (S2-S3)
a. Kependidikan
b. Non Kependidikan
Sarjana/ Strata 1
Sarjana Muda/ D3
(dan lebih rendah)
Jumlah Guru

Guru Guru Guru
Tetap Honor DPK

Guru
Bantu/PPT

Jumlah
Guru

2
77

3
-

2
-

-

7
44

-

7

-

-

7

91

22

99

08

22

