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تحويل المسئولية وتعيين إدارة جديدة للمدارس جلسة : عنصر األوللا  

م2015/ 9/ 5وذلك بتاريخ:   

الجلسة هذه الحاضرون في  

 الشيخ على نور                        رئيسا

. الشيخ حسن عبد السالم          نائبا2  

ق. تقي الدين حسن أفي             أمين الصندو3  

. أحمد شعبان                        المشرف4  

. الحاج سلطان محمود خليف  5  

. الحاج دعالى عدو6  

. حاج آدم عدو 7  

. حاج مختار شيخ محمد8  

. صاحب السعادة عبد العزيز على فارح9  

. مرسل حسن كوري10  

  

الجلسة بنود  

. تقديم التقرير السنوي1  

. تعيين اإلدارة الجديدة للمدارس .2  

. توصيات الجلسة3  

 التقرير السنوي :

حتياجات واال اإلنجازات التي قامت اإلدارة وذكر ،قام المشرف بعرض التقرير

التقرير  في هاحتياجات الضرورية التي ذكرفمن اال. الضرورية للمدارس 

 مايلي:

. بناء ثالثة مدارس.1  

  ا. تعيين ستة عشر مدرس2

  في منديرا. ة. إقامة المسابقة السنوي3

%30% و 20 زيادة الرواتب. 4  

إنشاء مشروع الوقف. 5  

تنفيذ الطلبات المذكورة . تمحمد هللا بف  

يلي تنفيذ تلك الطلبات . ومما  

وأسماؤهم كاآلتي : تعين الجنة الجديدة  



. حاج مختار شيخ محمد                       رئيسا1  

نائبا                               . حاج آدم عدو     2  

. تقي الدين حسن                                أمين المالية3  

المشرف العام للمدارس.                         . مرسل حسن            4  

. محمود حسن حسين                           نائب المشرف 5  

ووضع ذالك في  وكلف هذه اللجنة تنفيد ماتم إتفاقه من الضروريات المذكورة

 جدول أعمالها

 

  :الجلسة األولي

م9/2015/ 10: وعقدت اللجنة جلستها األولى بتاريخ  

 المكان: فندق بوما

:واتفقت اللجنة النقاط التالي  

. تشكيل لجنة توظيف المعلمين1  

والتعارف بين  السنة إعداد سفر إلى منديرا لعقد جلسة وضع جدول أعمال. 2

والمدراء . الجديدة اإلدارة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جدول األعمال للمدارسنصر الثاني: جلسة التعارف ووضع لعا  

  م10/2015/ 18/ 17: بتاريخوذالك 

.من إلدارة استمرت هذه الجلسة بيومين ، وحضر فيهاو  

 



الشيخ على نور   

 حاج مختار شيخ 

 حاج أدم عدو

 . تقي الدين حسن أفي 

أحمد شعبان   

 مرسل حسن                         

 محمود حسن حسين

 وحضرهذه الجلسة من المديرين

 
مدير مدرسة السنة                             .عبد القادر أحمد علمي     1   

. أحمد عباس                                             مدير المدرسة الفرقان2  

. محمد آدم بوراء                                        مدير المدرسة الخيرية3  

مدير المدرسة نور اليقين. طقنى حاج مختار                                     4  

. محمد حسن حسين                                    مدير المدرسة التوحيد5  

. حسن سكال شيلو                                      مدير المدرسة الحكمة6  

. حسن عبد الرحمن إيمان                             مدير المدرسة األمين7  

إسحاق                                   مدير المدرسة الهدى. محمد أحمد 8  

. فارح عبي عبد لى                                    مدير المدرسة الرحمة9  

. فيصل معلم مختار                                   مدير المدرسة الهداية10  

مدير المدرسة اإليمان        . عبد السالم إبرهيم                           11  

. إيدو نورو محمد                                     مدير المدرسة اإلرشاد12  

. أحمد عبدالسالم إسحاق                             مدير المرسة الفالح13  

. عبد الخير محمود شيخ عثمان                    مدير مدرسة القدس14  

ن                                          مدير المدرسة النجاح. أحمد عثما15  

. يوسف أكاس                                         مدير المدرسة السالم16  

. مختار عبد                                            مدير المدرسة النور17  

. محمد ديرو                                           مديرالمدرسة اإلحسان                  18

      األجندة

 التعارف

أعمال السنة جدول تخطيط ووضع  

فبعد التعارف، بدأ النقاش حول األعمال الراهنة  وكانت من البنود المتفق 

 عليها مايأتي:



 
التقويم. 1   
توفير المقررات . 2   

. عدم فتح مدارس جديدة أومرحلة من المراحل.3  

. تكوين ملف شخصي لكل مدرس من المدرسين مع مافيه من الوثائق الرسمية.4  

. تكوين ملف شخصي لكل طالب من الطالب مع مافيه من المعلومات الخاصة5  

لتقوية العالقات بينهم  المدن عمددورة علمية للمديرين ومعلمي المدارس و . إقامة6  

تسجيل المؤسسة بأسرع وقت ممكن. 7  

مرة واحدة .يكون االختبار في السنة  أن.. 8  

 
. توصيات الجلسة9  

 . اإلبتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل بين المجتمع.

 

                                                                                      التقويم  
بداية السنة لتقويم المدارس     

هـ1436/ شوال /15الموافق:  8/2015/ 1افتتحت المدارس يوم السبت بتاريخ :  -1  
هـ 1437/ صفر/ 26م الموافق: 2015/ 12/ 9إغالق:  وتم إتفاق  -2  

هـ1437/ ربيع األول/ 29م الموافق: 2016/ 1/ 9رة الثانية . الفت3  

هـ1437/ شعبان/ 14م الموافق: 2016/ 5/ 21. إغالق: 4  

م2016/ 17/5م _ 2016/ 5/ 14تاريخ اإلمتحانات في فصول الشهادة         

 

  تنفيد جدول أعمال السنة .

  ونجحت اإلدارة بتوفير المقرات في المرحلة المتوسطة والثانوية
جديدة أومرحلة من المراحل عدم فتح مدارس  

شروط اآلتية .ال فيه  مما توفرتويستثنى من ذلك    
أن يكون لها فصل للدراسة  -1  

راتب المدرس . -2  

 تكوين الملف 

إلدارة  ا فكلفت ،مع مافيه من الوثائق الرسمية والطالب من المدرسين تكوين ملف شخصي لكل أما 

رة عدم تنفيذ ذالك من بعض المدارس، وهي:ألخي جولتها في المديرين،والحظتتلك المسؤلية علي   

 اإليمان

 الرحمة

 الهدى

 التوحيد

علميةالدورة ال إقامة   

مـ الموافق2015/ 12/ 17: بتاريخ ،علمية للمديرين وعمد المدن،  أقامت الوكالة دورة  

هـ1437/ /   

 بمنديرا،



م إلى يوم 18/12/2016ثالث أيام بدأ من يوم الخميس الموافق: دورةاستمرت هذه الو

م.19/12/2016السبت الموافق:   

 

:في الدورة مشاكونال  

.فئات دورة أربعال وشارك في هذه  

األولى: لجنة الوكالة:  . الفئة1  

دارسالم ارئيس .الحاج آدم عدو                                                            . 1  

عضوا                 .الشيخ على نور                                            2  

عضوا                . الشيخ حسن عبد السالم                                  3  

. الحاج محمود خليف                                                      عضوا4  

السعادة عبدالعزيز على. صاحب 5  

مرسل حسن جوري                                    المشرف العام للمدارس.6  

تقي الدين                                                 المسئول المالية.7  

. أحمد شعبان                                        عضوا8  

 

: مهمدارس ورؤساء لجانالثانية: مديروا ال . الفئة2  

.عبد القادر أحمد علمي                                  مدير مدرسة السنة1  

. أحمد عباس                                             مدير المدرسة الفرقان2  

. محمد آدم بوراء                                        مدير المدرسة الخيرية3  

نى حاج مختار                                     مدير المدرسة نور اليقين. طق4  

. محمد حسن حسين                                    مدير المدرسة التوحيد5  

. حسن سكال شيلو                                      مدير المدرسة الحكمة6  

مدير المدرسة األمين                . حسن عبد الرحمن إيمان             7  

. محمد أحمد إسحاق                                   مدير المدرسة الهدى8  

. فارح عبي عبد لى                                    مدير المدرسة الرحمة9  

. فيصل معلم مختار                                   مدير المدرسة الهداية10  

. عبد السالم إبرهيم                                   مدير المدرسة اإليمان11  

. إيدو نورو محمد                                     مدير المدرسة اإلرشاد12  

. أحمد عبدالسالم إسحاق                             مدير المرسة الفالح13  

مدير مدرسة القدس                   . عبد الخير محمود شيخ عثمان 14  

. أحمد عثمان                                          مدير المدرسة النجاح15  

. يوسف أكاس                                         مدير المدرسة السالم16  

اإلحسان. مختار عبد                                            مدير المدرسة 17  

. محمد ديرو                                           مدير المدرسة النور18  

 



 ورساء لجان المدارس:

السنة مدرسة                                                . برق أفتين  1  

الخيريةمدرسة                                                . عمر باري  2  

األمينمدرسة                                          . معلم محمد خليف 3  

التوحيد مدرسة                                      . إسماعيل عبد النور4  

الفرقانمدرسة                                               . بري جارعد 5  

الرحمةمدرسة                                        . حسن شعبان كيد  6  

الهدايةمدرسة                              . معلم محمد شيخ عبدهللا    7  

نوراليقين مدرسة                             . معلم حسين شيخ نورو 8  

الفالحمدرسة                                      على . جيف عثمان 9  

مدرسة اإليمان                                   . محمود عثمان     10  

. شيخ عبد عبدلى                                     مدرسة اإلرشاد11  

مدرسةالخيرية                                                محمد . صالح12  

لسالم. معلم نور السالم                                       مدرسة ا13  

. علي محمد يوسف )دعس(                          مدرسة النصر14  

  

 

 

 

الثالثة: العمد في منديرا والقرىالفئة   

 م االسم رقم الجوال القرية

 1 حسين طعس علمي 0720278380 هريري

 2 زياد حسن  0724269616 فنو

 3 سالد حسن أحمد 0722845052 برواقو

عبد سني محمد 0725599150 ن/ لفي  4 

 5 عثمان على شيخ 070713500605 مورليبان

 6 عبد النورطقنى حسين 0729061143 عربيا

 7 نور محمد متان 0727033649 شيخ برو

 8 محمود محمد أحمد 0712339874 ن/ جاري

 9 عمر حاج عبد 0729923682 ورنقرة

 10 روبلى مدي إبراهيم 0710384245 ورنقرة

 11 محمد عبدالرحمن شيخ 0724908775 بامبو

 12 دبو جرطالي على 0727563166 أوذا

 13 مختار عبد على 0721149542 أوذا



 14 محمد حسين يعقوب 0727541370 عمرجلعو

 15 أدم إبرهيم عبد هللا 0729501187 ألونغو

 16 عبد هللا آدم بتو 0720792767 لفي

 17 عبد طيب محمد 0729501187 ألونغو

 18 محمد معلم حسين 0722318997 سروهند

 19 أفتين محمد مختار 0710759075 فري

 20 يوسف آدم إبراهيم 0725230439 أريسا

محمدمحمود كابنى  0710228552   21 

 22 عبد الرشيد عبي غوذو 0722305507 لفي

 23 حسن إسحاق يوسف 0721738798 برواقو

ماديعبدالقادر عبد  0725611309 بول امبيا  24 

 25 نور سياد آدم 0710929099 شيخ برو

 26 علي معلم آدم 0723372281 ن/ فري

 27 محمد بولى نونو 071421619 فنو

محمدعبدالرحمن  0720285157   28 

 29 سليمان شيخ على 0729501287 كبو

غيسيمحمد محمد  0723839223 جاري  30 

 31 عبد حسن محمد 0729152412 ن/ لبيحيا

راحويمحمد برى  0701465008 طمس  32 

 33 إبراهيم أجاس كيد 0720478873 كمور

 34 برق أفتين قاسم  بول امبيا

 35 شكري على عبدو  قمبسو

 36 محمد حسن هند  ساال

 37 محمد محمد   

 

الرابعة:وزارة التعليم  الفئة  

. محمد محمود عمر)عبسي( وزيرالتعليم في والية منديرا1  

شعيب    مسئول التعليم في منطقة منديرا الشرقية. عبد شيخ 2  

. إبراهيم حسين يعقوب  مسئول هيئة خدمة المعلمين في منطقة لفي3  

. أحمد عبدالسالم       مسئول التعليم في منطقة لفي4  

. حسين حسن          مسئول هيئة خدمة المعلمين في منطقة منديرا الشرقية5  

 

 

 



 5. أهداف رسالة الدورة:

  المدن . عمدتقوية العالقة بين المديرين و .1

  .تقريب األفهام فيما بينهم. 2

 الحلقاتالمساجد، ووالمدارس من مسئوالعن الدعوة اإلسالمية ،  ةأن يكون العمد .3

 القرآنية.

 

 6.  محاضرات الدورة: 

00: 11إلى ساعة 10:00لسماحة الشيخ على نور من ساعة  صفات الداعية الناجح: -1  

00: 12إلى ساعة 11:00فن التعامل مع المخالف: لشيخ تقي الدين  -2  

   00: 3إلى  00: 2أساليب الدعوة ووسائلها لشيخ تقي الدين  -3

 من ساعة التاسعة إلى الرابعة مناقشة للمدراء

00: 9إلى  8:00. دورالعمد في الدين لشييخ عبد السالم من ساعة 4  

قاء مع أعضاء وزارة التعليم الل تم بعد العصر من يوم الخميس -5  

لتناول الفطور  00: 8إلى 7:00يوم الجمعة من ساعة   

 

 7.  جلسة عامة
منديرا المذكورة  أعاله في فندق  لسة بعد صالة الجمعة لجميع الفئات األربعج: تم عقد 3

 (mandera palace)باليس

00: 4إلى ساعة  00: 2من ساعة    

 األجندة:

. تعريف التحفيظ .1  

جهة التمويل. 2  

. العالقة بينه وبين المؤسسات التعليمية3  

. القرارات4  

. مدارس التحفيظ القرآن الكريم في القرى، التمويل ، اإلدارة1  

تم النقاش حول هذا الموضوع وتم دراسته من حيث اإلنشاء والتمويل ، واإلدارة، ومن 

، وبعد التداول حول لقريلحكومية ومسئولي االعالقة مع المدارس اإلسالمية والمدارس ا

 هذه المفردات والمواضيع توصلت الجلسة إلى القرارات اآلتية:

. تكوين لجنة لكل مدرسة تحفيظ للقرآن الكريم يتكون أعضائها من عمدة الحي، 1

ومديرمدرسة اإلسالمية ومدير المدرسة الحكومية، وبعض وجهاء الحي والوالدين 

المؤسسسات التعليمية في الحي ولتفادي التصادم والتعارض لتنسيق العالقة والترابط بين 

 فيما بينها، وللوقاية ودفاع مدارس التحفيظ عن أنظار الحكومة للخلوة .

. تغيير اسم التحفيظ إلى الدكس المعروف لدى الجميع2  

.  عدم اشتراط على تفرغ  الطالب للخلوة 3  



ها وإالفال،. أن يكون الخلوة تحت إدارة المدرسة إن كانت في4  

 8.  توصيات الجلسة

. أن يقتصر المدرس بوظيفته الخاصة وأن يرى لنفسه فردا من أفراد المجتمع.1  

. اإللتزام بأساليب الدعوة والسيما الوقت الحالي.2  

. نشر الدعوة اإلسالمية مع مراعات الظروف الراهنة والتكيف مع المسئولين والمجتمع امتثاال 3

(لى سبيل ربك بالحمة والموعظة الحسنة...........................األيةلقوله تعالى: )أدع إ  

 هكذا تمت الدورة بحمدهللا تعالى:

 

 العنصر الرابع:االمتحان
: . وضعه1  

. تاريخه2  

توزيعه. 3  

فيه . المشاركون4  

. تصحيحه5  

بون. المراق6  

اصمة)نيروبي( في الع ووضعه من فريق العمل المكلف بوضعه متحانتم تصميم اال

علي الوجه المطلوب حتى يتم  متحان، بحرص مكين لسرية اال  

م5/2016/ 13يوم الجمعة الموافق:  توزيعه علي الوقت المحدد وذالك ب ناأو بد  

واجهتنامتحانات ولم يوجد هناك أي مشكلة الحمد هلل تم توزيع االو  

 

م واستمر إلى يوم 14/5/2016الموافق:متحان النهائي لهذا العام يوم السبت وبدأ اال

.بمرقبة شديدة من المدرسين  م17/5/2016الثلثاء الموافق:   

 

 العنصر الرابع: المدارس المشاركة في االمتحان.
في المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة . السنة1  

في المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة . الفرقان2  

في المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة . نوراليقين3  

في المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة . التوحيد4  

في المرحلة اإلبتدائية . الحكمة5  

في المرحلة اإلبتدائية . األمين6  

في المرحلة اإلبتدائية . الهدى7  

في المرحلة اإلبتدائية . الرحمة8  

في المرحلة اإلبتدائية . الهداية9  

لة اإلبتدائيةفي المرح اإليمان. 10  

في المرحلة اإلبتدائية . اإلرشاد11  



( 277متحان في المرحلة اإلبتدائية سبع وسبعون ومأئتان طالبا وطالبة)وقد جلس لال

(88طالبا وطالبة ) متحان في المرحلة المتوسطة ثمان وثمانونلالبينما جلس   

 

 

 

 
 و جدول  االمتحان لمرحلة االبتدائية كالتــــــــــالــــــــي:

 

 التاريــــــخ األيـــــــــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــواد الزمـــــــــــــــــــــن

8:00      -    9:00  

9:20      -     10:20  

10:50      -     

12:00 

. قرآن1  

. سيرة2  

. الخط3  

14/5/2016 السبت  

8:00      -    9:00  

9:20      -     10:20  

10:50      -     

12:00 

. حديث1  

. القصص2  

. اإلنشاء3  

15/5/2016 األحد  

8:00      -    9:00  

9:20      -     10:20  

. نحو1  

. توحيد2  

16/5/2016 اإلثنين  

8:00      -    9:00  

9:20      -     10:20  

. فقه1  

. اللغة العربية2  

17/5/2016 الثلثاء  

 

ي:ـــــــــالــــــــكالت لمرحلة المتوسطةجدول  االمتحان يكون   

 التاريــــــخ األيــــــــــــــــــــــــــــام المــــــــــــــــــــــــواد الزمـــــــــــــــــن

8:00      -    9:00  

9:20      -     

10:20 

10:50      -   

12:00  

. قرأن1  

. ميراث2  

. أدب3  

14/5/2016 السبت  

8:00      -    9:00  

9:20      -     

10:20 

10:50      -   

12:00  

. تفسير1  

. حديث2  

. إنشاء3  

15/5/2016 األحد  

8:00      -    9:00  

9:20      -     

10:20 

10:50      -12:00  

   

.توحيد1  

. اللغة العربية2  

. فقه3  

16/5/2016 اإلثنين  



8:00      -    9:00  

9:20      -     

10:20 

10:50      -   

12:00  

. تاريخ1  

. نحو2  

. الجغرافيا3  

17/5/2016 الثلثاء  

 

 

( جاءو من 25مدرسا) ين شاركوا في المراقبة خمس وعشرونعدد المدرسين الذ و كان

 جميع المدارس وأسمائهم هكذا

 قائمة المراقبين:2016

التوق

 يع

عالو رقم الجوال

 ة

إلى 

المدرس

 ة

 م االسم من

محمد  الهداية الرحمة  0726579582 

جيلى 

 شريف

1 

 0721575745

77 

عبدصالة  الهداية الرحمة 

 عبدلى

2 

مختار  الرحمة الهدى  0723582895 

إبراهيم 

 حسين

3 

عبدالرشيد  الرحمة الهدى  0726972664 

محمد 

عبدالرحم

 ن

4 

حسين  الهدى الهداية  0729853377 

بولى 

 حسن

5 

نور آدم  الهدى الهداية  0715287720 

 قريو

6 



عمر شيخ  اإلرشاد اإليمان  0728844117 

 حسين

7 

يوسف  اإلرشاد اإليمان  0722663871 

 محمد على

8 

عبدالعزيز  اإليمان اإلرشاد  0722807835 

برق 

 إبراهيم

9 

جولي  اإليمان اإلرشاد  0718478321 

محمود 

 علي

1

0 

عبد  التوحيد الفرقان  0718090778 

العزيزح

 سن هند

1

1 

عثمان  التوحيد الفرقان  0717344905 

عبدهللا 

 مودي

1

2 

آدم  الفرقان التوحيد  0716009651 

بريري 

 ديرو

1

3 

داود  الفرقان التوحيد  0723344631 

حسين 

 داهي

1

4 

عثمان  الحكمة األمين  0716656680 

 عبدالقادر

1

5 

عبدهللا  الحكمة األمين  0724036703 

عثمان 

 ديري

1

6 



عثمان  األمين الحكمة  0720615898 

محمد 

 يوسف

1

7 

على معلم  األمين الحكمة  0700920745 

 محمد

1

8 

نوراليق السنة  0728811423 

 ين

محمد كابو 

 معلم

1

9 

نوراليق السنة  0707777144 

 ين

أحمد 

عبدالرحم

 ن

2

0 

نوراليق  0722116141 

 ن

عبدالسالم  السنة

 أحمد علي

2

1 

نوراليق  0728206555 

 ن

داهر آدم  السنة

 قاسم

2

2 

نوراليقي  0717005615 

 ن

عبدالسالم  السنة

 محمد علي

2

3 

 خارج  0722772336 

المدار

 س

أدم تفو  السنة

 روبلى

2

4 

دارالسال  0718699285 

 م

يوسف  السنة

 أجاس

2

5 
 

 
 

 

 لوائح االمتحان:
مدير المدرسة.. اليجوز فتح الظرف قبل وقت المادة ، وفي حضور 1  

دقيقة.من بدءالمادة. 30. ال يسمح للطالب الجلوس في االمتحان بعد 2  

. ال يسمح للمدير التدخل في شئون االمتحان.4  



.  البد من توزيع الطلبة في قاعات مختلفة.5  

فبل كل مادة. الطالب . تفتيش6  

. كتابة اسم الطالب ثالثيا واسم المدرسة على ورقة اإلجابة.7  

أجاب في سؤال واحد أكثر من إجابة واحدة يعتبر ملغا.. من 8  

. محاربة الغش بجميع أشكاله وأساليبه.9  

. إتباع الزمن والساعات المحدة بشكل كامل.10  

. تقديم المالحظات من قبل المراقبين.11  

دقيقة من بدء المادة. 30. ال يسمح للطالب أن يخرج من القاعة قبل انتهاء 12  

المسئول عن سير االمتحان كله.. المراقب هو 13  

.تقديم أي طالب لوحظ في الغش مع قرينة واضحة.14  

ع األوراق الزائدة في كل مادة..إعادة جمي15  

  جولة استالم االمتحان:

  م2016/ 17/5 بتاريخ يوم الثلثاءتم استالم االمتحان من جميع المدارس ب

 تصحيح االمتحان:  

  . واستغرق ذالك عشرة ايام ، متحانبتصحيح االالعمل المكلف قام فريق قد و

ن على الوجه كن النجاح ضعيفا مع أن بعض المواد لم تكلم يوبعد تصحيح االمتحانات 

من جميع المدارس المطلوب  

:دة مثل ما   

القرآن الكريم .1  

ومادة اإلنشاء .2  

ومادة الحديث .3  

والخط العربي .4  

للصف السادس اإلبتدائية .، من بعض المدارس ومادة الفقه. 5  

وثمانين في ثمانية  من خمسين في المائة من الطالب  نسبةوقد أحرز أكثر 

من الدرجات من مجموع المواد.  %( 88.2المائة)  

( صفحة، بينما 11ما يبينه الجدول اآلتي مع العلم بأن المرحلة اإلبتدائية تتكون من )وهذا

( صفحات.4المرحلة المتوسطة تتكون من )  

 

  إقلب الي النتيجة
 

 

 

 

 



 

العنصر الخامس: عدد المتخرجين من كل مدرسة من المرحلة اإلبتدائية 

 والمرحلة المتوسطة مقارنة بالسنة التي قبلها 2015- 2016م

 

 

  المرحلة اإلبتدائية

 
م2016عام :  م2015عام :   لمدرسةا   م 

جموعم الفارق عمجمو بنين بنات   بنين بنات 

- 1  1 السنة 59 16 75 48 26 74 

 +5  2 الحكمة 5 7 12 10 7 17 

 +3  3 األمين 11 2 13 9 7 16 

- 10  4 التوحيد 15 10 25 9 6 15 

 +15  5 الفرقان 12 6 18 20 13 33 

- 12  6 الهدى 21 4 25 7 6 13 

 +10  7 الرحمة 10 4 14 14 10 24 

 +7  8 الهداية 5 - 5 11 1 12 

 +20  9 نوراليقين 14 6 20 31 9 40 

- 1  10 اإليمان 12 6 18 12 5 17 

 +6  11 اإلرشاد 6 8 8 9 5 14 

 12 الخيرية 15 9 24 - - - 

+20  13 المجموع 185 72 257 180 95 275 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة المتوسطة

 



م2016عام :  م 2015عام :    م المدرسة 

جموعم الفرق عمجمو بنين بنات   بنين بنات 

-4  1 السنة 34 22 56 33 19 52 

- 8  2 الفرقان 15 2 17 8 1 9 

- 2  3 نوراليقين 13 - 13 9 2 11 

 +3  4 التوحيد 10 3 13 11 5 16 

 5 الخيرية 15 3 18 - - - 

- 29  6 مجموع 87 30 117 61 27 88 

 

 
 

 عدد الطالب في المدارس في عام 2015 و 2016م
 

فـال
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ر

ق
  

الطالب   الطالب الطالب  

م2016 م2015   العام  

 م المدرسة   بنين بنات مجموع بنين بنات مجموع

+112  1 السنة   662 499 275 774 

+5  2 الحكمة   143 95 53 148 

+30  3 األمين   114 83 61 144 

-66  4 التوحيد   195 101 76 177 

-71  5 الفرقان   227 139 86 225 

+21  6 الهدى   72 66 27 93 

-51  7 الرحمة   180 71 33 104 

+51  8 الهداية   120 131 40 171 

-19  9 نوراليقين   500 343 138 481 

 10 الفالح    37 10 47 

+10  11 اإليمان   135 101 44 145 

+26  12 اإلرشاد   114 101 39 140 

+32  13 الخيرية   345 229 148 377 

 14 النجاح    47 30 77 

حساناإل         15 

 16 السالم    29 16 45 



 17 القدس    40 - 40 

 18 النصر       

+381   المجموع   2807 2112 1076 3188 

 

 

 

 

 

 
 

 المدرسة : السنة :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف   

 األول االبتدائي 28 22 50

 الثاني االبتدائي 50 23 73

 الثالث االبتدائي 58 32 90

 الرابع االبتدائي 50 37 87

 الخامس االبتدائي 56 22 78

 السادس االبتدائي 48 28 76

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 290 164 454  

 األول المتوسط 50 30 70

 الثاني المتوسط 47 17 64

 الثالث المتوسط 38 24 62

موع المرحلة المتوسطةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 135 71 196  

 األول الثانوي 32 16 48

 الثاني الثانوي 29 11 40

 الثالث الثانوي 13 13 26

موع المرحلة الثانويةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 74 40 114  

موع الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمج 499 275 774  

 

 المدرسة : الفرقان :

---/  ---/---م. التاريخ 2016عام التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى   

بنينال البنات المجموع  الصف   



 األول االبتدائي 14 10 24

 الثاني االبتدائي 11 15 26

 الثالث االبتدائي 10 5 15

 الرابع االبتدائي 15 17 32

 الخامس االبتدائي 17 12 29

 السادس االبتدائي 24 6 30

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 91 65 156  

 األول المتوسط 20 13 33

 الثاني المتوسط 8 3 11

 الثالث المتوسط 5 4 9

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 33 20 53  

 األول الثانوي 6 1 7

 الثاني الثانوي 9 - 9

 الثالث الثانوي - - -

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 15 1 16  

 المجموع الكلي 139 86 225

 

 

 

 المدرسة : الخيرية :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 14 6 20

 الثاني االبتدائي 22 14 36

 الثالث االبتدائي 19 20 39

 الرابع االبتدائي 31 13 44

 الخامس االبتدائي 24 20 44

 السادس االبتدائي 37 19 56

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 147 92 239  

 األول المتوسط 24 29 53

 الثاني المتوسط 15 9 22

 الثالث المتوسط 13 10 23

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 52 48 100  

 األول الثانوي 13 5 18

 الثاني الثانوي 15 1 16

 الثالث الثانوي 2 2 4



موع المرحلة الثانويةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 30 8 38  

موع الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمج 229 148 377  

 

 

 

 

 

 المدرسة : نوراليقين :

---/  ---/---م. التاريخ 2016 التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام  

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 29 9 38

 الثاني االبتدائي 47 26 73

 الثالث االبتدائي 61 32 93

 الرابع االبتدائي 62 25 87

 الخامس االبتدائي 36 16 52

 السادس االبتدائي 42 14 56

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 277 122 399  

 األول المتوسط 24 9 33

 الثاني المتوسط 12 4 16

 الثالث المتوسط 8 1 9

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 44 14 58  

 األول الثانوي 10 2 12

 الثاني الثانوي 9 - 9

 الثالث الثانوي 3 - 3

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 22 2 24  

 المجموع الكلي 343 138 481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : التوحيد

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   



بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 24 19 43

 الثاني االبتدائي 12 8 20

 الثالث االبتدائي 17 10 27

 الرابع االبتدائي 8 8 16

 الخامس االبتدائي 8 3 11

 السادس االبتدائي 9 3 12

 مجموع المرحلة االبتدائية  78 51 129

 األول المتوسط 8 6 14

 الثاني المتوسط 12 8 20

 الثالث المتوسط 3 11 14

 مجموع المرحلة المتوسطة 23 25 48

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

 مجموع المرحلة الثانوية   

 المجموع الكلي 101 76 177

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : الحكمة :

---/  ---/---التاريخ م. 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف   

 األول االبتدائي 30 19 49

 الثاني االبتدائي 14 10 24

 الثالث االبتدائي 10 5 15

 الرابع االبتدائي 16 9 25

 الخامس االبتدائي 12 3 15

 السادس االبتدائي 13 7 20

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 95 53 148  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     



 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي   

 

 

 

 

 المدرسة : األمين :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 14 22 36

 الثاني االبتدائي 11 3 14

 الثالث االبتدائي 8 13 21

 الرابع االبتدائي 28 7 35

 الخامس االبتدائي 9 5 14

 السادس االبتدائي 13 11 24

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 83 61 144  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي   

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : الهدى :

---/  ---/---م. التاريخ 2016مدارس الوكالة  الفترة األولى عام التقرير الدوري لعدد الطالب في   



بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 22 10 32

 الثاني االبتدائي 4 5 9

 الثالث االبتدائي 8 4 12

 الرابع االبتدائي 13 1 14

 الخامس االبتدائي 8 5 13

 السادس االبتدائي 11 2 13

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 66 27 93  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : الرحمة :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   



بنينال البنات المجموع  الصف 

االبتدائياألول  10 9 19  

 الثاني االبتدائي 10 4 14

 الثالث االبتدائي 7 5 12

 الرابع االبتدائي 12 2 14

 الخامس االبتدائي 6 4 10

 السادس االبتدائي 26 9 35

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 71 33 104  

 األول المتوسط 15 10 25

المتوسطالثاني      

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 15 10 25  

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي 86 43 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : الهداية :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 31 10 41

 الثاني االبتدائي 20 6 26

 الثالث االبتدائي 20 5 25

 الرابع االبتدائي 10 4 14

 الخامس االبتدائي 14 9 23

 السادس االبتدائي 27 5 32

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 122 39 161  

 األول المتوسط   



 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : اإليمان :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   



بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 14 1 15

 الثاني االبتدائي 16 9 25

 الثالث االبتدائي 15 12 27

 الرابع االبتدائي 23 7 30

 الخامس االبتدائي 25 7 32

 السادس االبتدائي 8 8 16

موع المرحلة االبتدائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 101 44 145  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

الثانويالثالث      

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي 101 44 145

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : اإلرشاد

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 16 8 24

 الثاني االبتدائي 22 11 33

 الثالث االبتدائي 27 5 32

 الرابع االبتدائي 15 2 17

 الخامس االبتدائي 10 4 14

 السادس االبتدائي 11 9 20

 مجموع المرحلة االبتدائية  101 39 140

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

 مجموع المرحلة المتوسطة   



 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

 مجموع المرحلة الثانوية   

 المجموع الكلي 101 39 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : الفالح :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي - - -

 الثاني االبتدائي 6 - 6

 الثالث االبتدائي 6 5 11

 الرابع االبتدائي 13 2 15

 الخامس االبتدائي 8 - 8

 السادس االبتدائي 4 3 7

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 37 10 47  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

الكليالمجموع  37 10 47  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة : النجاح :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 9 7 16

 الثاني االبتدائي 12 10 22

 الثالث االبتدائي 8 5 13

 الرابع االبتدائي 7 5 12

 الخامس االبتدائي 3 2 5

 السادس االبتدائي 8 1 9

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 47 30 77  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي 47 30 77

 

 

 

 

 المدرسة : السالم :

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 8 2 10

 الثاني االبتدائي 7 7 14

 الثالث االبتدائي 10 6 16

 الرابع االبتدائي 4 1 5

 الخامس االبتدائي   

 السادس االبتدائي   

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 29 16 45  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     



 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

 الثالث الثانوي   

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي   

 

 

 

 

 

 

 

 

القدس : المدرسة :  

---/  ---/---م. التاريخ 2016التقرير الدوري لعدد الطالب في مدارس الوكالة  الفترة األولى عام   

بنينال البنات المجموع  الصف 

 األول االبتدائي 5 - 5

 الثاني االبتدائي 5 - 5

 الثالث االبتدائي 30 - 40

 الرابع االبتدائي  - 

 الخامس االبتدائي   

االبتدائيالسادس      

موع المرحلة االبتدائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج 40 - 40  

 األول المتوسط   

 الثاني المتوسط   

 الثالث المتوسط   

موع المرحلة المتوسطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 األول الثانوي   

 الثاني الثانوي   

الثانويالثالث      

موع المرحلة الثانويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج     

 المجموع الكلي 40 - 40

 

 

 

 
 

م2016م 2015عدد المعلمين في المدارس: في عامي   
 



 الفرق

 

م2016المعلمين   

 
م2015المعلمين   م المدرسة 

+1  1 السنة 14 15 

-1  2 الحكمة 6 5 

+2  3 األمين 4 6 

 4 التوحيد 7 7 7

+1  5 الفرقان 10 11 

+1  6 الهدى 4 5 

 7 الرحمة 4 7  3+

 +3  8 الهداية 3 5 

- 1  9 نوراليقين 12 11 

 +1  10 الفالح 3 4 

+1  11 اإليمان 4 5 

 +2  12 اإلرشاد 4 6 

 +1  13 الخيرية 10 11 

 +2  14 النجاح 2 4 

حساناإل 1 2   15 

 +1  16 السالم 1 2 

 17 القدس 1 1 1

 18 النصر   

+24 مدرسا 83 107    المجموع 

  وماتحتها ثانوي 70دبلوم الوسيط  16 ومافوقها جامعيا 21
 

 

 

 

 

 

نتائج اإلمتحانات تقديم  
 إقتراحات وآراء

للدعوة إلى الحضور، إفتتح رئيس اللجنة الجلسة بكلمة ترحيب للحضور ، شكر لهم فيها باستجابنهم 

 الذين تكبدوا مشاق السفر ألجل هذه الجلسة. وخاصة المدراء

الكلمة إلى ريس لجنة ،وتم الوقوف على جميع األجندة ثم حول  ثم قرأ على الحضور أجندة الجلسة

متحانات ووقف على جميع النقاط المهمة والبيانات الواضحة على التسرب في اإلمتحان المعالجة اال

ع لحساسته وحكموا على المرقبين ضوحول هذا المو في مدستي الفرقان والتوحيد  وبدأ النقاش



تداول  ، وبعدبة والتحذير النهائي عقوبة لهماألمر إيقاف مدة سنتين على المراقمسئوليين عن هذا ال

 تم اإلتفاق على اآلتي: اآلراء واإلقتراحات عليه

 

 ا

 

 

 

 

 العنصر السابع: لجنة توظيف وتعيين المعلمين

رئيسا .عبد الشيخ عبد القادر أحمد علمي                     1  

نائبا   . الشيخ محمد آدم بوراء                                2  

اعضو  . الشيخ طقنى حاج مختار                              3  

اعضو . الشيخ حسن شيخ سكال                                4  

يرارتسك  . الشيخ محمود حسن حسين                            5  

 

 الجلسة )1( الزمن:يوم الثلثاء تاريخ 22/ 9/ 2015م الموافق8/ 12/ 1436هـ 
 الحضور جميع األعضاء

 المدينة:منديرا

mandera palace:المكان 

 األجندة
. التعارف بين األعضاء1  

شروط ومؤهالت المدرسين الموظفين.. 2  

. نوعيّة االختبار 3  

وبعد التعارف وتنوير اللجنة أعضاءها بالمهام التي كلفت بها وأبدى كل عضو موافقته على 

 تعيينه عضوا في هذه اللجنة تم إتفاقهم على آلتي:

 

   مدرسين جددغبة اللجنة في توظيف ور. يتم نشر إعالن الحاجة إلى المدرسين 1

فاق بين مديري المدرسة والشخص الراغب وإيجاد إتلمدارس المحتاجة إليهم، ي امديرعبر 

 في التوظيف.

 

. يشترط في الشخص الراغب في التوظيف أن تتوفر فيه السروط اآلتية.2  

 

.. أن يكون كيني الجنسية1  

. أن يكون مؤهال حامل شهادة الثانوية على األقل .2   

ف .. أن يكون معروفا لدى اللجنة أو يتم توثيقه من قبل شخص معرو3  

.يدويا أثناء الحضور . تقديم طلب وظيفة التدريس إلى اللجنة4  

. إرفاق الطلب بصورة البطاقة وصور الشهادات.5  



.. الوقوف أوالمثول أمام اللجنة. 6  

. توقيع التعاقد مع المنظمة.7  

 

. كيفية اختيار األشخاص الراغبين في التوظيف3  

تتكون من : عينة من األسئلةإتفقت اللجنة على أن يشمل االختبار الذي ستقوم به على   

 

. اللغة1  

. مستوى العلم2  

. الخبرة في التدريس3  

منهاتعلم  اكز التيمعرفة الشيوخ أو المر .4  

  الشخصي وخبرته اإلدارية.  . السلوك5

. الثقافة العامة6  

الحركات الدينية المختلفة.ب اإلنتماء المذهبي وارتباطه الشخصي. 7  

 

بيوم السبت تاريخ  . إتفقت اللجنة على أن تعقد الجلسة في نهاية هذا األسبوع4

م26/9/2015  

17200غرامات الجلسة   

 

 الجلسة )2( 26/ 2015/9م

 المكان  : مدرسة السنة
: الحضور  

 .عبد الشيخ عبد القادر أحمد علمي                      رئيسا

محمد آدم بوراء                                   نائبا. الشيخ 2  

. الشيخ طقنى حاج مختار                                عضوا3  

. الشيخ حسن شيخ سكال                                 عضوا4  

. الشيخ محمود حسن حسين                              سكرتيرا5  

تسعة . عدد الممتحنين:         

 العدد الذي تم توظيفه: ثمانية  وهم :

                                              الرحمة . برق إبراهيم       العزيز. عبد 1

اإليمان بطلبه . مدرسة وتم انتقاله إلى       

. عبدالسالم عبد هللا محمود    الهداية2  

. عبد الرزاق سوبني بولى   اإلرشاد3  

عبد محمود           أريسا . مبارك 4  

. عبد الرحمن كاعي شيلو    اإلرشاد5  

. محمد أحمد شيخ             الخيرية اإلستقالة6  

األمين     أحمد إسحاق    . عبد الرزاق7  



. عبد الرزاق حسن جعفر     اإليمان8  

 

 الجلسة )3( 29/ 10/ 2015م
 المكان :  مدرسة السنة

: الحضور  

رئيسا               .عبد القادر أحمد علمي                     1  

. الشيخ محمد آدم بوراء                                   نائبا2  

. الشيخ طقنى حاج مختار                                عضوا3  

. الشيخ حسن شيخ سكال                                 عضوا4  

محمود حسن حسين                              سكرتيرا. الشيخ 5  

ثالثة نفر. الممتحنون :  

 الموظفون : إثنان ،وهما:

للتجديد األمين. محمد عبد خليف                   1  

للتجديد لم محمد                    األمين. على مع2  

لعدم وجود ، وهو أحمد يوسف محمد وذلك وواحد لم تتوفر فيه الشروط  

 الشهادة الثانوية عنده.

 االستقالة:

م بعد 2015استقال مبارك عبد محمود عن العمل في األسبوع األول من اكتوبر 

م وكتب خطاب االستقالة 3/10/2015حضوره في المدرسة يوم السبت تاريخ 

م.7/10/2015يوم األربعاء تاريخ   

وع األول من اكتوبر عن العمل في األسب كمااستقال عبدالرزاق أحمد إسحاق

م وكتب 3/10/2015م بعد حضوره في المدرسة يوم السبت تاريخ 2015

م.7/10/2015خطاب االستقالة يوم األربعاء تاريخ   

م ولم 2015استقال محمد أحمد شيخ عن العمل في األسبوع األول من أكتوبر  -

 يحضر ولو يوما واحدا .
12200غرامات الجلسة   

 

 

 

 

 

 

 الجلسة )4( 4/ 2016/2م
 المكان :  مدرسة السنة



: الحضور  

رئيسا            .عبد القادر أحمد علمي                      1  

. الشيخ محمد آدم بوراء                                   نائبا2  

. الشيخ طقنى حاج مختار                                عضوا3  

عضوا                       . الشيخ حسن شيخ سكال          4  

. الشيخ محمود حسن حسين                              سكرتيرا5  

تسعة أنفار. الممتحنون :  

 الموظفون : خمسة ،وهم:

. حريد عبد الرحيم معلم                           األمين1  

. عبد الرشيد محمد عبد                            الرحمة2  

عبدالناصر أفتين                                  الهداية. 3  

. محمد سليمان أكاس                              الفالح4  

. األمين. داوود إبراهيم تم نقله من مدرسة التوحيد الى مدرسة 5  

 واثنان لم تتوفر فيهما الشروط،  وهما :

. عبد هللا حسن طعس   ) الخيرية (.   1  

(. عثمان ديري  ) التوحيد . عبد2  
30000غرامات الجلسة   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجلسة )5( 16/ 8/ 2016م.
 

 المكان : فندق صابرين. 
 الحضور :

رئيسا الشيخ محمد آدم بوراء                                    .1  

الشيخ حسن شيخ سكال                                 عضوا 2  

محمود حسن حسين                              سكرتيرا. الشيخ 3  

 الغياب بعذر: 

. عبدالقادر أحمد علمي 1  

. الشيخ طقني الحاج مختار. 2  

.خمسة أشخاص : المقابلةالمشاركون في   

: إثنان ،وهما:الناجحون في المقابلة  
. إسماعيل آدم على                           الفرقان1  

حسن                            التوحيد. محمد ديرو 2  

عدم إثنان منهم لعدم وجود الشهادة ، وواحد ل ،الشروط ملم تتوفر فيه وثالثة  

. الممنوحة للشهادة اعتراف اللجنة للجهة   
23000غرامات الجلسة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسة )6( 8/ 9/ 2016م.
 

 المكان : مدرسة السنة 
 الحضور :

بوراء                                    رئيسا. الشيخ محمد آدم 1  

. الشيخ طقني مختار                                         عضوا2  

الشيخ حسن شيخ سكال                                 عضوا 2  

. الشيخ محمود حسن حسين                              سكرتيرا3  

 الغياب بعذر: 



  ر أحمد علمي . عبدالقاد1

إحدى عشر نفر . الممتحنون :  

 الموظفون : ثمانية ،وهم:
النجاح )عمرجلعو(                         . عبد الرحيم حسن كابني  1  

النجاح )عمرجلعو(                                    . حمزة داود قاسم2  

الرحمة )جاري(. زياد حلبالى مالق                                  3  

الرحمة )جاري(                            . محمد آدم شيخ          4  

التوحيد )هريري(                           . علي معلم بولى       5  

الحكمة )لبيحيا(                          . إسماعيل علي إبراهيم6  

سروهند    . عبد هللا فارح محمد                        7  

. حسين عرب آدم                                       جب8  

وهما . عند اثنين،لعدم الشهادة الثانوية ، الشروط مالم تتوفر فيه واثنان  

. محمد مصطفى حسن  1  

عبد علمي . إبرهيم 2  

حسين نور موسى  وهو عنداآلخر وعدم مالئم في التدريس. 3  

25000غرامات الجلسة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنجازات الوكالة في دورتها الرابعة
 

بالقرى النائية 30%  و بالقرى المجاورة في منديرا 20. زيادة الرواتب الشهرية 1%  

هي : الهدى ، اإلرشاد، اإليمان. وتّم لكّل مدرسة بناء: و مدارس الث. تم بناء ث2  

 6 .فصول 

 3 دورات للمياه 

  .مكتبان 



ة لدى الحكومة..  إنشاء وإيجاد وكالة رسمية مسّجل 3  

.  الثانوية والمتوسطة في المرحلةوفير بعض المقررات وخاصة . ت4  

   تعيين لجنة لتوظيف المدرسين . . 5

.  مدرسا ينعشرو ثالثة وظيفت. 6  

  .لتوحيدمدرسة احّل مشلكة . 7

. ربط المدارس بالمسئولين الحكوميين بمناطق المدارس. 8  

. ولم يكتمل بعد . ترفيف وترميم مكتبة السنة العامة في خديجة9  

.لوقفجمع التبرعات ل. 10  

. إقامة مسابقة اإلمام الشافعي السادسة. 11  

. تنفيذ االمتحان النهائي للمرحلة االبتدائية والمتوسطة. 12  

. تعديل الشهادة االبتدائية والمتوسطة. 13  

م .2013لفي عام ن المنعقدة في لمعلميلدورة تدريب ا شهادة المشاركة تم إعداد .14  

. . فتح المرحلة المتوسطة في المدرسة الرحمة  جاري15  

. تأسيس مدرسة جديدة في قرية جب. 16  

التدريس .هيئة أعضاء لالعلمية  المؤهالتو جمع البيانات الشخصية.17  

م2016و 2015عام الدراسي لإحصائيات الطالب ل.18  

 

 التوصيات :

اإلبتدائية المرحلة تطويرالمنهج وخاصة.1  

تطوير كفائة المعلمين.2  

تسجيل المدارس من قبل الحكومة .3  

الشهادة فصول متحان سنوي لجميع الفصول غير اوضع . 4

.مدرس الوتشجيع لرفع مستوى الطالب    

 

 

 المالحظات:

. ظاهرة ضعف النتجة  في بعض المواد المدروسة بجميع المدارس .1  

 وهذه المواد هي:   
القرآن الكريم  .1  

. ومادة اإلنشاء2  

. ومادة الحديث3  

.والخط العربي 4  
 

(لبيحيا الحكمة ) مدرسة. 2  



ظاهرة اإلختالف في زي المدرسة .1  

)هريري( توحيدل. مدرسة ا3  
المنهج الدراسي  بالمرحلة المتوسطةحتفاظ صورة من اعدم   

(بامبو). مدرسة الهدى 4  
. عدم وضع الخطة الدراسية .1  

حتفاظ صورة من المنهج الدراسي.ا. عدم 2  

. عدم تجهيز ملف للمدرسين كل مدرس3  

(جاري) . مدرسة الرحمة5  
حتفاظ صورة من المنهج الدراسي  بالمرحلة المتوسطةا. عدم 2  

كل مدرسلمدرسين ملف ل . عدم تجهيز3  

  (ورنقرة). مدرسة الهداية 6

  عدم تجهيز ملف لكل مدرس .1

)طمس(. مدرسة اإليمان 7  
. عدم وضع الخطة الدراسية .1  

حتفاظ صورة من المنهج الدراسي.ا. عدم 2  

. مدرسة اإلحسان في أودا8  

أودا قرية مارينا مدرسة في  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االحتياجات :

(منديرا) مدرسة السنة. 1  
. بناء الفصول في مرحلتي اإلبتدائية والمتوسطة1  

. إكمال الجدار أو حيطان المدرسة2  

 

)أريسا( .مدرسة األمين2  
. المكتب1  

. فتح المرحلة المتوسطة2  

. بناء الحيطان للمدرسة3  

)هريري( التوحيدمدرسة . 3  
. المقاعد1  

. ترميم الفصول2  

. المكتبة3  

)ساال( الفرقانمدرسة . 4  
. بناء الحيطان للمدرسة2  

. المكتبة3  

)جاري( الرحمةمدرسة . 5  
. قلة الفصول1  

. بناء الحيطان للمدرسة2  

)ورنقرة( الهدايةمدرسة . 6  
بناء الحيطان للمدرسة. 1  

)لفي( نوراليقينمدرسة . 7  
. الدوراة المياه2  

تابع للمدرسة . المسجد3  

. الحيطان4  

الزائدة . بناء الفصول5  

المكتب .6  

. المكتبة7  

. ترميم بعض الفصول8  

) كمورليبان(الفالحمدرسة . 8  

. عدم الفصول1  

(عربيا) الخيريةمدرسة . 9  
. البركة1  

. مكتب2  

. مكتبة3  



بناء باب كبير لكي يكتب اسم المدرسة .5  

. عدم تطبيق زيادة الرواتب حتى اآلن6  

(عمرجلعو) النجاحمدرسة . 10  
. عدم بناء الفصول1  

 
 


