
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 التقرير العام:

م2017 -2016  

 إعداد: المشرف العام للمدارس

 مرسل حسن جورى

 يتكون هذا التقرير بالفقرات اآلتية:

الفقرة األولى :                            

جلسة تحويل المسئولية وتعيين اللجنة الجديدة للمدارس . -1  



م2016/ 10/ 8  

 الحضور:

 شيخ أحمدإيدو  .1

 آدم عدو إبراهيم .2

 محمد معلم كلمي .3

 شعيب آدم .4

 شيخ علي نور معلم إسماعيل .5

 أحمد شعبان حسين .6

 إبراهيم دعر .7

 عبدالخير شيخ حسين .8

 ديق .9

 عبد السالم حاج علي .10

 شيخ حسن عبدالسالم .11

 تقي الدين حسن أفي .12

 علي بشير مختار .13

 

 تتكون من األعضاء اآلتية: لجنة المدارس

 رئيسا                    مختار شيخ محمد         

 محمود محمد برى                           مسئول الخزانة

 مرسل حسن جورى                        مشرفا

 محمود حسن حسين                        نائبا

 

 الفقرة الثانية: بداية الفترة األولى:



 افتتاح المدارس:

 

وذلك حسب التقويم السنوي الذي  م12/2016/ 31السبت بتاريح:  ومي الدراسيعام لفقد تم افتتاح المدارس 

 وضع للمدارس:

المدارس لم تكن مفتوحة لتلك الموعد ألسباب  بعض المدارس التأخر عن الموعد إال أن لم يحصل كثيرا منو

 فنية:

:منهاالموعد بيوم السبت  بشكل كامل ومن المدارس التي فتحت  

 مدرسة السنة .1

 الحكمةمدرسة  .2

 مدرسة األمين .3

 مدرسة النصر )سروهند( .4

 مدرسة التوحيد .5

 مدرسة الفرقان .6

 مدرسة الهدى .7



 مدرسة الهداية .8

 مدرسة نوراليقين .9

 مدرسة اإليمان .10

 مدرسة اإلرشاد .11

 مدرسة الخيرية .12

 :المحدد بالموعدومن المدارس التي لم تكن مفتوحة 

 مدرسة الرحمة  .1

 مدرسة الفالح .2

 مدرسة النجاح .3

 :مع إدارة العليا يرينجلسة المد

 : فندق هيلفيوالمكان

 هـ1438/ رجب/ 5الموافق:  م4/12/2016اريخ: ت : األحدالزمن

 

 مختار شيخ محمد                  رئيسا

 محمود محمد برى                 مسئول الخزانة.

 مرسل حسن جورى                مشرفا



 محمود حسن حسين                 نائبا

 المديرين:حضور 

 محمد حسن حسين نائب المدير .1

 حسن سغال شيلو .2

 حسن عبدالرحمن إيمان .3

 محمد عبدالقادر محمد .4

 إسماعيل آدم علي .5

 محمد أحمد إسحاق .6

 فارح عبي عبدلى .7

 معلم مختار فيصل  .8

 طقنى حاج مختار .9

 أحمد عبدالسالم إسحاق .10

 أحمد عبدالسالم إبراهيم .11

 إيدو نورو محمد .12

 محمد أدم بوراي .13

 نعثماآدم أحمد  .14



 عبدالخير محمود شيخ عثمان .15

 محمد يوسف أجاس .16

 -األجندة: 

 تحويل اإلدارة -

 الغش: -

 رفع المستوى األكاديمي -

 المنهج: -

 جدول الدراسي -

 اآلتية: على النقاط وبعد نقاش طويل تم اإلتفاق

 والتزام اللوائح االمتحانات تحذير النهائي حول الغش. 

 الطالبية ، في جميع المراحل رفع المستوى التعليمي األكاديمي، وإنشاء أنشطة. 

 .تطبيق المنهج بصفة كاملة 

 .وضع جدول الدراسي إعتبارا من بداية الفترة 

 لتزام تاريخ فتح المدرسة وإغالقهاا. 

  على المدير تقديم أي مدرس طرأت عليه مشكلة ما،تلتزم على غيابه عن المدرسة أكثر من

 أسبوع إلى المشرف أو نائبه،



 تتكرر كناية شهادة الطالب أكثر من مرة. لئال قة لكتابة الشهاداتتقديم معلومات الدقي 

  :م12/2017/ 15كتابة الشهادات وتوزيعها في المدارس 
 

 

 الفقرة الثالثة االمتحان:

فقد تم تصميم االمتحان في نيروبي بحرص مكين من جانب العمل إلى غاية الحرس ، وقد بدأنا بتوزيعه في 

  ولم يكن هناك أي مشكلة . م2017 /5/5يوم الجمعة بتاريخ : 

 الدورة المراقبين:

بدأ من الساعة الرابعة صباحا  م ، واستغرقت بيوم كامل3/5/2017بدأت الدورة  في يوم األربعاء بتاريخ: 

 إلى ساعة الخامسة مساء.

 أهداف الدورة:

 التعارف بين المرقبين واإلدارة. .1

 أداء األمانة االمتحان. .2

 االمتحان . اللوائحفي لتزام اإل .3



 مكافحة الغش. .4

 محاضرة حول الغش القاها الشيخ حسين محمود عبدلى. .5

 بنود المحاضرة:

 .كيفية أخذ االمتحان 

 التعامل مع الطلبة. كيفية 

 .أسباب الغش 

 أضراره . 

 .آثار ه 

 عالجه . 

  اإلسالمية . حكمه في الشريعة 

 ( 14توزيع  )راقبين .ممفاتيح واألقفال لكل مجموعة من ال 

 :توزيع البطاقات للمراقب: مكتوب 

 اسم المراقب. -

 اسم المدرسة التي يراقبها. -

 .هااسم القرية التي في -



الموافق  م إلى يوم الثلثاء6/5/2017 تاريخ: يوم السبت لهذا العام  متحانات السنويالوقد بدأت ا

وقد جلس لالمتحان في وبمراقبة شديدة من فريق العمل م، بمراقية شديدة من المدرسين، 9/5/2017

لس لالمتحان في المرحلة المتوسطة طالبا وطالبة بينما ج 378ثالثمائة ثمان وسبعون المرحلة اإلبتدائية 

 اثنان وثالثونطالبا وطالبة. وقد بلغ عدد المدرسين الذين شاركوا في مراقبة االمتحان  94 أربع وتسعون

 -:كاآلتي مدرسا جاءو من جميع المدارس وهم 33

 

 

 

 

 قائمة المراقبين في االمتحان:2017

 المدرسة االسم من رقم الجوال رقم البطاقة تذكرة عالوة مجموع التوقيع

 السنة 1 داود إبراهيم آدم األمين 0721585999 34199753    

 2 محمد علي أحمد الرحمة 0712274133 21219976    

كلعمحمود محمد  نوراليقين 0714770012 13700079      3 

 4 إبراهيم عبدلى آدم الخيرية 0722309513 26820535    

 الخيرية 5 عبدالسالم محمد علي السنة 0717005615 22788915    

 6 عبدالخير أحمد شيخ نوراليقين 0792343815 16791249    

 7 محمد أحمد شيخ التوحيد 0729489425 31836254    



 نوراليقين 8 عثمان محمد عبدهللا الخيرية 0721941784 23726842    

 9 جامع عبدهللا عمر الفرقان 0722146116 30219817    

 10 عبدالكريم شيخ أحمد السنة 0720400506 20861377    

 التوحيد 11 عبدهللا طعس علي الخيرية 0717312101 23865672    

 12 أحمد حسن السنة 0722959394 13804923    

 الفرقان 13 عبدالسالم أحمد علي السنة 0722116141 24309769    

 14 عبدالرحمن صالة أحمد النجاح 0722989706 30936518    

 اإلرشاد 15 محمد عبد شيخ الهداية 0708884082 1119208    

 16 محمد ديرو حسن التوحيد 0711826640 32043667    

بولى حسنحسين  الهدى 0729853377 30570117      اإليمان 17 

 18 محمد جراد نور الفرقان 0721171455 23335489    

 الفالح 19 زياد جيلى شريف الرحمة 0712704892 25090970    

 20 عبدالنور عثمان آدم الهدى 0716564394 21224264    

 الهداية 21 عبدهللا عثمان ديري الحكمة 0724036703 22482582    

 22 عبدالفتاح شاعر عبد اإلرشاد 0724549222 -    

 الرحمة 23 عبدالرحمن حسن كابنى النجاح 0722363009 34006955    

 24 محمد عبدالواحد خليف األمين 0702299788 33962770    

 الهدى 25 جابر معلم محمد الفالح 0711227229 30703323    

إبراهيمإسماعيل علي  الحكمة  34176348      26 

 الحكمة 27 عبدالرحيم آدم محمد الفالح 0722322636 -    

 28 قاسم إبراهيم حسن اإليمان 0722541484 23702954    

 األمين 29 عبدالرزاق سوبنى بولى اإلرشاد 0729500911 34057338    

 30 علي يوسف إبرهيم نوراليقين 0720360905 9220482    

 النجاح 31 عبدالسالم عبدهللا محمد الهداية 0720178943 32058455    

 33 عبدالرحمن حسن جعفر اإليمان 0718153211 32326064    

 



 

 وهؤالء هم الذين قاموا بمراقبة االمتحان ولهم منا خير الجزاء .

إال أن بعض الطالب شرعوا بالغش  وتم بعون هللا سبحانه وتعالى انتهاء االمتحان بسالم وبدون أي مشكلة

ن مع قرائنهم الدالة على الغش وهم يستخدمون بالموبيالت والمصاحف وتم قبض هؤالء من قبل المراقبي

 أمرهم إلى اإلدارة . ورفعوا

من المدارس وتصحيحه في مدينة  ونقله  بعد انتهاء االمتحان قام المشرف العام على لمدارس بجمع االمتحان

 منديرا .

 . هـ1438شعبان / /17م الموافق: 13/5/2017وقد تم إغالق المدارس جميعا في تاريخ 

الطالب في المرحلة  معظم ولم تكن النتيجة ضعيفة وقد نجح ابعد شهر ونصف لتصحيحهالنتائج  فقد طلعت

 في الكون . وهذه سنة هللا التي جرت( 30) =%8 فيها بينما رسب( 348)=% 92اإلبتدائية 

 .( 10)=% 10 فيها ( بينما رسب84)=% 90أما في المرحلة المتوسطة فقد نجح فيها 

  

 .جلسة المديرين مع المشرف في منديرا 



 المكان: مدرسة السنة.

 م 10/7/2017اإلثنين تاريخ:  الزمن:

 بنود االجتماع:

 إعالن النتائج واستالمها. .1

 قائمة المدارس حسب التفوق والترتيب . .2

 حسب النجاح والرسوب.تقويم المواد  .3

 لماذا؟ومعالجة بعض المود التي كثر فيها الرسوب  .4

 الحضور: 

 :المديرين المدعوين بها الجلسة كل من هذه حضر

 السنة.             عبد القادر أحمد علمي .1

 الفرقان.           إسماعيل آدم علي .2

 طقنى حاج مختار                          نوراليقين .3

 التوحيد.  محمد عبدالقادر معلم       .4

 اإليمان.   أحمدإبرهيم عبدالسالم  .5



 اإلرشاد.           إيذو نورو محمد .6

 الحكمة.          حسن سجال شيلو .7

 الهدى.           محمد احمد إسحاق  .8

 الرحمة.             فارح عبي عبدلي .9

 فيصل معلم مختار                  الهداية. .11

 راي                      الخيرية.محمد آدم بو .11

 الفالح         أحمد عبدالسالم إسحاق      .12

 األمين         حسن عبدالرحمن إيمان     .13

 أحمد آدم عثمان                     النجاح .14

 اليوجد. الغياب بعذر:

 فارح عبي عبدلى

 اليوجد. الغياب بدون غذر:

 .المديرين  من قبل إجازتهابدأ الحاضرون النقاش حول النتائج وقد تم 

 من المواد التي كثر فيها الرسوب، وهذه المواد هي: وتم الوقوف على ثالثة



 القرآن الكريم. .1

 اإلنشاء/ التعبير. .2

 الخط العربي. .3

 تم اإلتفاق على اآلتي: وبعد تداول اآلراء واإلقتراحات عليه 

، وإنما العيب على لها عيب في تغيير المقرروكذلك اإلدارة ليس س له عيب أن المنهج ليعلى أشار الجميع  -

 مدرس هذه المادة.ال

غيره، ألن المطلوب  من هذه  يتكل أحدا ال مادة القرآن الكريم ال بد أن يحمل المدير على عاتقه وأن - 

 المادة هو جانب الحفظ فقط، ال اإلمالء وال الخط العثماني.

 أما مشكلة مادة الخط ترجع إلى شيئين: -

 كتاب مقرر مناسب لجميع الصفوف .لها  أ. ليس

 ب. عدم وجود معلم خطاط في المدارس.

ولذلك تحتاج هذه المادة إلى قرأة كثيرة ومطالعة ألن  ،أما مادة اإلنشاء: هي مادة تحرير النفس والتعبير

 دورها تأصيل القدرة التعبيرية عندالتالميذ.،



أو  على تجهيز عناوين ا، ولذلك ُكلفت اإلدارةمقرر اكتاب ى عيب جعل هذه المادة عل تنبه الجميعومن هنا 

 من فصل الرابع إلى فصل التاسع. ى اإلبتدائية والمتوسطة، بدءجديدة مناسبة للطلبة من مرحلت المواضيع

 

 المقرر في مادة اإلنشاء

إدارة بعد دراسة أحوال المدارس وماتعانيه من الضعف اللغوي، والحاجة إلى التعبير السليم قررت 

المناهج للمدارس إضافة وتعيين بعض المواضيع المعينة في مادة اإلنشاء يدرسون الطالب أثناء 

 الفصل الدراسي السنوي وهي كالتالي:

 الفصل الخامس:. 1

 أهمية الوقت. .1

 النظافة. .2

 األدوات المدرسية. .3

 األعياد الدينية. .4

 اللغة العربية. .5

 الصالة وأهميتها في حياة المسلم. .6
 السادس:الفصل . 2

 كيف تكتب رسالة. .1



 الحوارات. .2

 العلَم/الراية .3

 حكم تشبيه الرجال بالنساء. .4

 االمتحان. .5

 زي المدرسة. .6

 الماء. .7

 عطلة.ال .8

 الغيث /المطر .9

 .طابور المدرسة .10

 

 الفصل الثامن:. 3

 إنجازات وكالة التنمية والنمو اإلنساني. .1

 العلم وأهميته . .2

 الجوال فوائده وأضراره .3

 األعياد الرسمية . .4

 المسابقات. .5

 المحافظة على الصحة. .6



 القرأة وأهميتها في حياة الطالب. .7
 الفصل التاسع:. 4

 كيف تكتب رسالة  .1

 الحوارات. .2

 الجفاف أو القحط. .3

 االمتحان. .4

 األمن. .5

 واجب الحاكم نحو رعيته. .6

 تقديم البرنامج. .7

 فقد المناعة المكتسبة )اإليدز(. .8

 البيئة. .9

 مضرة اإلنتخابات على الطالب. .10

 العلم.آداب طالب  .11

 أسباب التأخر اللغة العربية. .12

 المالحظة:



( موضوعا في السنوات القادمة إن 15من المقترح تصل موضوعات فصول الشهادة )

 شاءهللا.

 ( موضوعا.10أما فصول غير الشهادة فستبلغ موضوعاتها )

 

 توجيهات عامة:

 .على المدرس تحضير الدرس وتصحيح أخطاء الطالب بعد الكتابة في الموضوع 

  على إدارة المدرسة تقديم نموذج عن المواضيع المقررة في كل مرحلة في نهاية سنة

. 

 :هذا البرنامج سيطبق إن شاء هللا على الفصول اآلتية 

  من الفصل الرابع إلى التاسع( في السنوات القادمة9........................4من(. 

 

 

 وهذه هي النتائج:

 

 



  المدارس المشاركة في االمتحان:

 المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية المدينة المدرسة م

 المتوسطة اإلبتدائية منديرا السنة 1

 المتوسطة اإلبتدائية لفي نوراليقين 2

 المتوسطة اإلبتدائية عربيا الخيريرية 3

 المتوسطة اإلبتدائية ساال الفرقان 4

 المتوسطة اإلبتدائية هريري التوحيد 5

 - اإلبتدائية لبيحيا الحكمة 6

 - اإلبتدائية أريسا األمين 7

 - اإلبتدائية بامبو الهدى 8

 - اإلبتدائية جاري الرحمة 9

 - اإلبتدائية ورنقرا الهداية 10

 - اإلبتدائية كمورليبان الفالح 11

 - اإلبتدائية طمس اإليمان 12

 - اإلبتدائية فنو اإلرشاد 13

 - اإلبتدائية عمرجلعو النجاح 14

 

 

 

 

 



 

ـــــــــفوق والترتيب.التقائمة المدارس حسب   

رحلة االبتدائيةــــــــــــــــــــــــــــالم  

رسترتيب المدا مجموع النسبة المئوية  رقم المسلسل االسم المدرسة 
 1 برهان معلم خليف نوراليقين 1 940 94

 2 عبدالغفار إبراهيم األمين 2 888 8809

 2 عبدالقادرعبدالناصر جيلى اإليمان 2 888 8809
 4 عبدالعزيز مهد يرو الهداية 4 884 8804

 5 نصرة عبد مأل الفالح 5 870 87
 7 مسعود كوسو عبدالقادر السنة 6 866 8606

 10 محمد فارح حسن النحاح 7 858 8508

 11 آدم قريو آدم الخيرية 8 855 8505

عبدالكريمحسين  الرحمة 9 835 8305  22 

 35 فيصل إبراهيم آدم الفرقان 10 813 8103

 39 عبدالرحمن إبرهيم آدم الحكمة 11 806 806

 50 عبدالقادر زياد آدم اإلرشاد 12 792 7902

 106 محمد عبد شعبان الهدى 13 736 7306

 121 برواقة حسن معلم التوحيد 14 726 7206

 

 



 

 

 تقويم المواد حسب النجاح والرسوب

 المرحلة اإلبتدائية

 المدارس قرآن حديث فقه توحيد سيرة قصص لغة نحو إنشاء خط مجموع
 نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسوب نجاح رسو
 السنة 44 33 68 19 75 12 75 12 68 19 74 13 65 12 72 15 49 28 61 17 651 121
 نوراليقين 29 17 43 13 44 12 43 13 44 12 46 - 32 14 46 - 13 33 32 14 372 88
 الخيرية 37 18 52 13 53 12 54 11 53 12 54 11 48 17 55 - 31 24 39 16 476 74
 الفرقان 19 11 27 13 29 11 29 11 29 11 21 11 15 15 28 12 14 16 11 29 211 89
 التوحيد 19 12 11 - 11 - 19 12 11 11 11 - 14 17 11 - 15 16 11 - 92 18
 الحكمة 12 14 15 11 16 - 16 - 16 - 15 11 18 18 15 11 12 14 11 15 126 34
 األمين 17 16 21 12 23 - 23 - 21 12 22 11 19 14 22 11 16 17 15 18 199 31
 الهدى 17 16 11 13 11 13 12 11 11 13 13 - 15 18 11 12 17 16 12 11 97 33
 الرحمة 15 16 29 12 31 - 31 - 31 11 29 12 27 14 28 13 25 16 29 12 274 36
 الهداية 21 16 27 - 26 11 27 - 23 14 27 - 21 16 26 11 24 13 25 12 247 23
 الفالح 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 61 -
 اإليمان 14 12 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 11 16 16 - 152 18
 اإلرشاد 15 13 17 11 18 - 18 - 16 12 17 11 16 12 17 11 11 17 17 11 152 28
 النجاح 18 11 19 - 18 11 18 11 18 11 19 - 15 14 19 - 12 17 17 12 73 17
 م/الكلي 243 135 351 27 366 12 367 11 351 28 359 19 287 19 3621 16 225 153 271 117 3181 599

 

 



 

 

 تقويم المواد حسب النجاح والرسوب
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    عدد المتخرجين من كل مدرسة من المرحلة اإلبتدائية والمرحلة المتوسطة مقارنا بالعام  الذي قبله 2016- 2017م

  المرحلة اإلبتدائية

2116عام:   2117عام:  م المدرسة 
 1 بنين بنات مجموع بنين بنات مجموع الفرق

+3  1 السنة 48 26 74 46 31 77 
+6  2 نوراليقين 31 19 41 35 11 46 
 3 الخيرية - - - 38 17 55 -
-3  4 الفرقان 21 13 33 23 17 31 

-4  5 التوحيد 19 16 15 18 13 11 

-1  6 الحكمة 11 17 17 18 18 16 
 +7  7 األمين 19 17 16 12 11 23 

 8 الهدى 17 16 13 11 12 13 13

 +7  9 الرحمة 14 11 24 22 19 31 

 +15  11 الهداية 11 11 12 22 15 27 

 11 الفالح - - - 13 13 16 6

-1  12 اإليمان 12 15 17 18 18 16 

 +4  13 اإلرشاد 19 15 14 17 11 18 

 14 النجاح - - - 18 11 19 9



 +113 موعــــــــــــــــالمج 181 95 275 251 127 378   

 

 

 المرحلة المتوسطة

2116عام:   2117عام:  م المدرسة 

 1 بنين بنات مجموع بنين بنات مجموع الفرق
 +4  1 السنة 33 19 52 35 31 56 

-2  2 نوراليقين 19 12 11 18 11 19 
 3 الخيرية - - - 12 17 19 -

-8  4 الفرقان 18 11 19 11 - 11 

- 7  5 التوحيد 11 15 16 12 17 19 
+6   المجموع 61 27 88 58 36 94 

 

 

 

 م2017لعام  في المدارس احصائيات الطالب

 مدرسة السنة )منديرا(أوال: 



 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 35 25 60

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 37 29 66

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 50 24 74

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 63 30 93

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 52 36 88

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 52 30 82

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 289 174 463

 الفصول المرحلة المتوسطة األوالد البنات المجموع
 الصف السابع المرحلة المتوسطة 43 28 71

 الصف الثامن المرحلة المتوسطة 45 33 78

 الصف التاسع المرحلة المتوسطة 47 20 67

 المجموع المرحلة المتوسطة 135 81 216

 الفصول المرحلة الثانوية األوالد البنات المجموع
 الصف العاشر المرحلة الثانوية 33 19 52

 الصف الحادي عشر المرحلة الثانوية 25 15 40

 الصف الثاني عشر المرحلة الثانوية 21 11 32

 مجموع مرحلة الثانوية المرحلة الثانوية 79 45 124

 مجموع الكلي 503 300 803

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 مديرال                      عبدالقادر أحمد علمي .1

 نائب المدير                        محمد حسين محمد .2



 حسين محمود عبدلى .3

 إسماعيل عبدالكريم يوسف .4

 محمد شريف علي .5

 أبوكرإبراهيم شيخ  .6

 راجوي علي أحمد .7

 عبدالسالم محمد علي .8

 مختار إيدو إبراهيم .9

 عبدالكريم شيخ أحمد .10

 عبدالسالم أحمد علي .11

 طاهر آدم قاسم .12

 بلو عبدهللا شيخ .13

 فارح محمد بولى .14

 أحمد حسن عثمان .15

 

 

مدرسة الخيرية )عربيا(ثانيا:   



 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
اإلبتدائيةالمرحلة  23 36 59  الصف األول 

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 30 10 40

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 20 12 32

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 17 18 35

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 30 12 42

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 25 15 40

اإلبتدائيةالمرحلة  145 13 248  المجموع 

المتوسطة المرحلة األوالد البنات المجموع  الفصول 
 الصف السابع المرحلة المتوسطة 36 16 52

 الصف الثامن المرحلة المتوسطة 19 11 30

 الصف التاسع المرحلة المتوسطة 11 02 13

 المجموع المرحلة المتوسطة 66 29 95

الثانويةالمرحلة  األوالد البنات المجموع  الفصول 
 الصف العاشر المرحلة الثانوية 06 03 09

 الصف الحادي عشر المرحلة الثانوية 05 02 07

 الصف الثاني عشر المرحلة الثانوية 09 01 10

 مجموع مرحلة الثانوية المرحلة الثانوية 20 06 26

 مجموع الكلي 231 138 369

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 المدير                            محمد عبد آدم   .1

 عبدالرشيد برق آدم                       نائب المدير .2



 إبراهيم عبدلى آدم .3

 شافعي محمد آدم .4

 عبدهللا علي طعس .5

 أحمد حسين صالح .6

 محمد عبدهللا إبرهيم .7

 معلم إسحاق كوسو .8

 عثمان محمد عبدهللا .9

 نصرة معلم خليف .10

 عبدالقادر يونس بعلو .11

 

: )لفي(نور اليقينمدرسة ثالثا:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 36 38 74

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 68 20 88

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 52 23 75

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 57 29 86

اإلبتدائيةالمرحلة  52 22 74  الصف الخامس 

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 30 12 42



 المجموع المرحلة اإلبتدائية 295 144 439

 الفصول المرحلة المتوسطة األوالد البنات المجموع
 الصف السابع المرحلة المتوسطة 31 09 40

 الصف الثامن المرحلة المتوسطة 15 05 20

 الصف التاسع المرحلة المتوسطة 09 03 12

 المجموع المرحلة المتوسطة 55 17 72

 الفصول المرحلة الثانوية األوالد البنات المجموع
 الصف العاشر المرحلة الثانوية 09 - 09

 الصف الحادي عشر المرحلة الثانوية 06 - 06

 الصف الثاني عشر المرحلة الثانوية 06 - 06

الثانويةمجموع مرحلة  المرحلة الثانوية 21 - 21  

 مجموع الكلي 371 161 532

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 طقنى مختار علي                     المدير .1

 إيدو صالة محمد                      نائب المدير .2

 علي محمد عثمان .3

 محمد كابنى عمر .4

 محمود محمد كلع .5

 علي يوسف إبراهيم .6

 أحمد عبدالرحمن عبدهللا .7

 مختارعبدالسالم محمود  .8

 عبدالرزاق محمد عبد .9

 عبد أحمد شيخ .10



 آدم جيلى .11

 

 

: )ساال(مدرسة الفرقانرابعا:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 06 07 13

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 15 08 23

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 10 17 27

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 08 07 15

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 17 13 30

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 20 08 28

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 76 60 136

متوسطةالمرحلة ال األوالد البنات المجموع  الفصول 
 الصف السابع المرحلة المتوسطة 23 06 29

 الصف الثامن المرحلة المتوسطة 16 07 23

 الصف التاسع المرحلة المتوسطة 04 - 04

 المجموع المرحلة المتوسطة 43 13 56

 الفصول المرحلة الثانوية األوالد البنات المجموع
 الصف العاشر المرحلة الثانوية - - -

 الصف الحادي عشر المرحلة الثانوية 7 - 07

 الصف الثاني عشر المرحلة الثانوية 08 - 08

 مجموع مرحلة الثانوية المرحلة الثانوية 15 - 15



 مجموع الكلي 134 73 207

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 إسماعيل آدم علي      المدير .1

 محمد آدم نور             نائب المدير .2

 أحمد عباس آدم .3

 آدم بريرى ديرو .4

 جامع عبدهللا عمر .5

 عبدالقادر بولى علي .6

 ديري جيلى إبرهيم .7

 محمد جراد نور .8

 يوسف طقنى علي معلم .9

 عبدهللا إسحاق رونو .10

 لى شيخ حسينعبد .11

: )هريري(مدرسة التوحيدخامسا:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 24 16 40

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 12 25 37

اإلبتدائيةالمرحلة  10 07 17  الصف الثالث 

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 15 10 25

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 08 11 19

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 08 03 11

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 77 72 149



متوسطةالمرحلة ال األوالد البنات المجموع  الفصول 
المتوسطةالمرحلة  08 03 11  الصف السابع 

 الصف الثامن المرحلة المتوسطة 07 07 14

 الصف التاسع المرحلة المتوسطة 09 10 19

 المجموع المرحلة المتوسطة 24 20 44

 الفصول المرحلة الثانوية األوالد البنات المجموع
 الصف العاشر المرحلة الثانوية 24 20 44

الحادي عشرالصف  المرحلة الثانوية 05 04 09  

 الصف الثاني عشر المرحلة الثانوية - - -

 مجموع مرحلة الثانوية المرحلة الثانوية - - -

 مجموع الكلي 106 96 202

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 محمد عبدالقادر معلم                 المدير .1

 عبد العزيز محمد أحمد                     نائب المدير .2

 حسن هندعبدالعزيز  .3

 عثمان عبدهللا مودى .4

 محمد أحمد شيخ مختار .5

 حسن أحمد نور .6

 حسن محمد ديرو .7

 محمد بولى ةفردوس .8

 عثمان محمد فارح .9

 



 

)لبيحيا( مدرسة الحكمة:سادسا:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 21 08 29

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 28 22 50

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 19 11 30

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 10 05 15

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 11 09 20

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 14 03 17

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 103 58 161

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 شيلو               المديرحسن سغال  .1

 عبدهللا عثمان ديري          نائب المدير .2

 عثمان عبدالقادر .3

 إسماعيل علي إبرهيم .4

 فاطمة آدم إبراهيم .5

 محمد أحمد عبد .6

 

مدرسة األمين )أريسا(سابعا:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع



 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 18 11 29

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 17 20 37

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 13 03 16

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 06 13 19

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 18 06 24

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 08 05 13

 المجموع 80 58 138

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 عبدالرحمن إيمان                               المديرحسن  .1

 محمد عبد خليف                                      نائب المدير .2

 عثمان صالة عبدلى .3

 محمد أحمد ديرو .4

 آدم معلم يوسف .5

)بامبو( مدرسة الهدى:ثامنا:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
اإلبتدائية المرحلة 08 03 11  الصف األول 

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 19 07 26

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 05 03 08

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 10 03 13

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 12 - 12

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 08 05 13

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 62 21 83

 أسماء المدرسين في المدرسة:



 محمد أحمد عبد               المدير .1

 حسين بولى حسن           نائب المدير .2

 آدم عمر محمد .3

 داود حسين داهي .4

 باش محمد داهي .5

)جاري( مدرسة الرحمة:تاسعا:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 21 13 34

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 10 06 16

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 10 04 14

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 06 05 11

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 12 02 14

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 05 04 09

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 64 34 98

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 فارح عبي عبدلى                 المدير .1

 مصطف شيخ نور              نائب المدير .2

 مختار إبرهيم معلم .3

 محمد آدم  شيخ .4

 زياد حلبالي .5

)ورنقرة( مدرسة الهداية:عاشرا:   



 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 17 04 21

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 29 08 37

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 17 05 22

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 17 05 22

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 05 03 08

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 11 09 20

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 96 34 130

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 عبدالرشيد مختار آدم            المدير .1

 محمد عبد شيخ .2

 محمد جيلى شريف .3

 عبدالناصر أفتين يرى .4

 عبدالسالم عبدهللا محمود .5

 علي صالة عبدلى .6

مدرسة الفالح: )كمورليبان(حادي عشر:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
اإلبتدائيةالمرحلة  20 02 22  الصف األول 

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 08 03 11

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 08 - 08

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 07 04 11

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 09 03 12



 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 08 - 08

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 60 12 72

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 أحمد عبدهللا إسحاق                  المدير .1

 المدير نائب                     جابر معلم محمد .2

 مصطفى محمد حوري .3

 

مدرسة اإليمان )طمس(ثاني عشر:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
األولالصف  المرحلة اإلبتدائية 07 04 11  

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 27 03 30

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 20 07 27

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 13 07 20

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 16 03 19

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 16 04 20

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 99 28 127

المدرسين في المدرسة:أسماء   

 عبدالسالم إبراهيم أحمد        المدير .1

 نائب المدير            قاسم إبراهيم حسن .2

 كولي محمود علي .3

 عبدالرحمن حسن جعفر .4



 محمد علي جري .5

مدرسة اإلرشاد )فنو(ثالث عشر:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 10 05 15

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 35 12 47

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 22 12 34

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 22 05 27

 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 10 - 10

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية 14 04 18

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 113 38 151

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 إيدو نورو محمد                       المدير .1

                      عمر شيخ حسين .2

 عبدالفتاح شاعر عبد .3

 عبدالرزاق سوبنى بولى .4

مدرسة النجاح: )عمرجلعو(رابع عشر:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 09 15 24

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 09 04 13

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 06 03 09

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 09 05 14



 الصف الخامس المرحلة اإلبتدائية 08 06 14

 الصف السادس المرحلة اإلبتدائية - - -

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 41 33 84

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 أحمد آدم عثمان                المدير .1

 عبدالرحمن صالة أحمد .2

 عبدالرحيم حسن كابنى .3

 محمد إسحاق جياى .4

 أبوكر عبدهللا إبراهيم .5

 

مدرسة السالم: )دارالسالم(خامس عشر:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 04 09 13

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 06 04 10

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 07 05 12

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 10 05 15

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 27 23 50

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 يوسف أجاس محمد                المدير .1

                                 عبد آدم إبراهيم .2



مدرسة النصر: )سروهند(سادس عشر:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
 الصف األول المرحلة اإلبتدائية 14 02 16

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 08 04 12

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 13 11 24

اإلبتدائيةالمرحلة  06 - 06  الصف الرابع 

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 41 18 58

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 عبدهللا فارح محمد .1

 معلم مرسل محمود شيخ عبدالرحمن .2

 معلم .3

مدرسة القدس: )كبو(سابع عشر:   

 الفصول المرحلة اإلبتدائية األوالد البنات المجموع
األولالصف  المرحلة اإلبتدائية 11 - 11  

 الصف الثاني المرحلة اإلبتدائية 12 - 12

 الصف الثالث المرحلة اإلبتدائية 10 - 10

 الصف الرابع المرحلة اإلبتدائية 11 - 11

 المجموع المرحلة اإلبتدائية 44 - 44

 أسماء المدرسين في المدرسة:

 المدير         عبدالخير محمود شيخ عثمان .1

 عبدالكريم سليمان شيخ علي  .2



 الطالب والمعلمين في المدارس: مجموع

 المعلمين الثانويةالمرحلة  المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

 مجموع البنات األوالد مجموع البنات األوالد مجموع البنات األوالد المدينة المدارس م
 15 124 45 79 216 81 135 463 174 289 منديرا السنة 1

 11 21 - 21 72 17 55 439 144 295 لفي نوراليقين 2

 11 26 06 20 95 29 66 248 103 145 عربيا الخيرية 3

 11 15 - 15 56 13 43 136 60 76 ساال الفرقان 4

 09 09 04 05 44 20 24 149 72 77 هريري التوحيد 5

 06 - - - - - - 161 58 103 لبيحيا الحكمة 6

 05 - - - - - - 138 58 80 أريسا األمين 7

 05 - - - - - - 83 21 62 بامبو الهدى 8

 05 - - - - - - 98 34 64 جاري الرحمة 9

 06 - - - - - - 130 34 96 ورنقرا الهداية 10

 03 - - - - - - 72 12 60 كمورليبان الفالح 11

 05 - - - - - - 127 28 99 طمس اإليمان 12

 05 - - - - - - 151 38 113 فنو اإلرشاد 13

 05 - - - - - - 74 33 41 عمرجلعو النجاح 14

 02 - - - - - - 50 23 27 دارالسالم السالم 15

 03 - - - - - - 58 17 41 سروهند النصر 16

 02 - - - - - - 44 - 44 كبو القدس 17

 109 195 55 140 483 160 323 2621 909 1712 المجموع :

         3299 مجموع الكلي



 الدراسيةلمناهج لجنة ا
 : مدرسة السنة اإلسالمية المكان

 هـ 1438/  4/  7م  الموافق 2017/  1/  5: الخميس تاريخ الزمان

  :الحضور

 رئيسا                                الشيخ عبدالقادر أحمد علمي .1

 نائبا         الشيخ محمد عبد آدم                               .2

 عضوا الشيخ حسن  شيخ سكال                                  .3

 عضوا الشيخ طقني حاج مختار                                  .4

 الشيخ محمود حسن حسين                                   سكرتير .5

    :الغياب بعذر

 الشيخ عبدالقادر أحمد علمي .1

 الشيخ طقنى حاج مختار .2

 ال يوجد  :عذرالغياب بدون 

  األجندة:



 

 ة المتوسطة.مراجعة منهج المرحل .1

 إقتراحات وآراء .2

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

 األعضاء الذين تكبدوا مشاق السفر ألجل هذه الجلسة.

تم  دراسة مقرارت الدراسيتداول اآلراء واإلقتراحات عليه  ووبعد ل المقررات الدراسية وبدأ النقاش حو 

 في المرحلة المتوسطة. مثل المواد التالية: المواد تعديل بعض اإلتفاق على

 التوحيد .1

 الفقه .2

 التفسير .3

 الحديث .4

 اللغة العربية .5
 

 

 

م2017هـ الموافق: 1438منهج المعدل الموحد لعام   



 الصف األولى المتوسط 
صةالح الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع   المواد الدراسية  

مع مصحف القرآن الكريم  
 المدود منقسم للفترتين

إلي  –من وياقوم مالي أدعوكم  
 نهاية الجزءمع أحكام التجويد 

إلي نهاية الجزء   -فمن أظلم   -من  القرآن الكريم 2 

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

إلى نهاية الكتاب 75من  إلى  من سورتي الناس والفلق 
ص74  

 التفسير   2

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

إلى نهاية الكتاب 37من   الحديث  3  ص 36من بداية الكتاب إلى  

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

ص   إلى نهاية 7من بداية من   ص إلى نهاية الكتاب 66من 
  ص65

 الفقه  2

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

ص 56ص إلى نهاية 11: من  إلى نهاية الكتاب – 57من  التوحيد  2 

اثتعريف المير محمد علي صابونى   الفرائض 1 أيات الميرات  

 النحو 2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  منهج جامعة اإلمام 

السعودية وزارة المملكة العربية  
  التربية

إلى نهاية الكتاب – 118من    لغةال 2  ص117إلى           -14من  

 التاريخ  2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  وزارة المعارف السعودية 

 األدب    الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  وزارة المعارف السعودية

 اإلنشاء  الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  مهارات اللغوية 

 

 

 



 

 الصف الثاني  المتوسط 

ةالحص الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع   المواد الدراسية  

مع مصحف القرآن الكريم  
 مخارج الحروف

إلي نهاية  –من  للبث في بطنه  
 الجزءمع أحكام التجويد 

إلي  للبث في بطنه إلي   -وماأنزلنا  
 يوم 

 القرآن الكريم 2

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

ص76إلى  7من    إلى نهاية الكتاب – 77من   التفسير   2 

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

 الحديث  3  ص 44إلى  – 13من   إلى نهاية الكتاب – 45من 

العربية السعودية وزارة المملكة 
 التربية

ص 50إلى  – 10 من  إلى نهاية الكتاب – 51من   الفقه  2 

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

إلى نهاية الكتاب 56من  ص 55ألى  – 11من    التوحيد  2 

 الفرائض 1 فروض المقدرة في كتاب هللا   العصبات وأنواعها  محمد علي صابونى 

 النحو 2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  منهج جامعة اإلمام 

المملكة العربية السعودية وزارة  
 التربية

إلى نهاية الكتاب 135من    لغةال 2  ص 134إلى  – 11من  

تاريخ العالم اإلسالمي  للصف 
 الثاني المتوسط  

الفصل الدراسي األول  موزع  إلي  الفصل الدراسي الثاني 
 فترتين 

 التاريخ  2

منهج جامعة اإلمام محمد ين 
 سعود 

 األدب   2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 

 مهارات اللغوية  للصف الثانى
منهج جامعة اإلمام    

الفصل الدراسي الثاني  من ص 
39-76  

-7الفصل الدراسي األول  من ص 
38 

 اإلنشاء 2



 الصف الثالث  المتوسط 
ةالحص الفترة األولي  الفترة الثانية  المرجع   المواد الدراسية  

مصحف القرآن الكريم    
/ صفات الحروف هداية المستفيد
 منقسم للفترتين

مع  إلي نهاية الجزء –قل من يرزقكم  
 أحكام التجويد 

قل من يرزقكم   -ومن يقنت    القرآن الكريم 2 

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

 التفسير   2  الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاني  

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

 الحديث  3 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني 

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

الدراسي األولالفصل   الفصل الدراسي الثاني  الفقه  2 

المملكة العربية السعودية وزارة 
 التربية

 التوحيد  2 الفص الدراسي األول الفصل الدراسي الثاني

 الفرائض 1 الحجب وأنواعه  أحكام الجد  مع اإلخوة  محمد علي صابونى 

 النحو 2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  منهج جامعة اإلمام 

المملكة العربية السعودية وزارة  
 التربية

 لغة العربيةال 2  الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني

تاريخ العالم اإلسالمي  للصف 
 الثاني المتوسط  

الفصل الدراسي الثاني  موزع  إلي  الفصل الدراسي الثاني 
 فترتين 

 التاريخ  2

 األدب   2 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني  منهج جامعة اإلمام محمد ين سعود 

 مهارات اللغوية  للصف الثانى
منهج جامعة اإلمام    

الفصل الدراسي الثاني  من ص   
105-130  

-81الفصل الدراسي الثاني   من ص 
104 

 اإلنشاء 2

الدعوة اإلسالمية في كينيا  لشيخ 
 حسين برالي 

 -36الفصل الدراسي الثاني من ص 
 أخر الكتاب 

35-3الفصل الدراسي األول من ص  جغرافيا 1 



 المعلمين وتعيين لجنة توظيف

 

    الجلسة )7( 24/ 8/ 2116م.

 

 المكان : مدرسة السنة: 
 الحضور :

 رئيسا     الشيخ عبدالقادر أحمد علمي           .1

 نائبا    الشيخ محمد آدم بوراء                   .2

 اعضو                         الشيخ طقني مختار .3

 عضوا                    الشيخ حسن سغال شيلو .4

 سكرتيرا                 الشيخ محمود حسن حسين .5

يوجد.الغياب بعذر: ال  

يوجد. ال عذرالغياب بدون   

عشر نفر . ستة الممتحنون :  

،وهم: الموظفون : كلهم  

 ()كمورلبان مدرسة الفالح                        مصطفى محمد حوري                       .1

 )كبو( مدرسة القدس                        عبدالخير محمود شيخ عثمان               .2

 )كبو( مدرسة القدس                       عبدالكريم سليمان شيخ علي                 .3

 )أريسا( مدرسة األمين                        ديرو                          محمد أحمد  .4



 )أريسا( مدرسة األمين                       آدم معلم يوسف                              .5

 )أريسا( مدرسة األمين                      عثمان صالة عبدلى                          .6

 مدرسة الحكمة )لبيحيا(                      بد                             محمد أحمد ع .7

 مدرسة التوحيد )هريري(                     فردوسة محمد بولى                          .8

 مدرسة الهداية )ورنقرا(                      علي صالة عبدلى                            .9

 مدرسة النجاح )عمرجلعو(                      محمد إسحلق جيلى                    .11

 مدسة النجاح )عمرجلعو(                       أبوكر عبدهللا إبرهيم                   .11

 مدرسة الهدى )بامبو(                     آدم عمر محمد                          .12

 داهي                                           مدرسة الهدى )بامبو( داود حسين .13

 مدرسة السالم )دارالسالم(                     عبد آدم إبرهيم                          .14

 )سروهند( مدرسة النصر                      محمود شيخ عبدالرحمن مرسل       .15

 )ساال( مدرسة الفرقان                               عبدهللا إسحاق رونو             .16

 

 

 

 االحتياجات :

)منديرا( مدرسة السنة. 1  

في مرحلتي اإلبتدائية والمتوسطة الزائدة  . بناء الفصول1  



. إكمال الجدار أو حيطان المدرسة2  

. بناء المكتبة .2  

. آلة الطباعة3  

 

)أريسا( .مدرسة األمين2  

. المكتب1  

المرحلة المتوسطة. فتح 2  

. بناء الحيطان للمدرسة3  

)هريري( . مدرسة التوحيد3  

. المقاعد1  

. ترميم الفصول2  



. المكتبة3  

)ساال( . مدرسة الفرقان4  

. بناء الحيطان للمدرسة2  

. المكتبة3  

)جاري( . مدرسة الرحمة5  

. قلة الفصول1  

. بناء الحيطان للمدرسة2  

)ورنقرة( . مدرسة الهداية6  

بناء الحيطان للمدرسة. 1  

)لفي( . مدرسة نوراليقين7  

. الدوراة المياه2  



. المسجد تابع للمدرسة3  

. الحيطان4  

. بناء الفصول الزائدة5  

. المكتب6  

. المكتبة7  

. ترميم بعض الفصول8  

) كمورليبان(. مدرسة الفالح8  

عدم الفصول. 1  

(عربيا). مدرسة الخيرية 9  

. البركة1  

. مكتب2  



. مكتبة3  

. عدم تطبيق زيادة الرواتب حتى اآلن6  

(عمرجلعو). مدرسة النجاح 10  

عدم بناء الفصول. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


