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الفصل الثالث

ثميدان البح

بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية العن القيامتاريخ.أ

و بنيت هذه املدرسة ١٩٩٤يف سنة باملنبانج١املدرسة العالية احملمدية أقيمت 

املدرسة العالية وهو رئيس املدرسة األول النووي السيد نفرزل على إقرتاح من الشيخ 

بوكيت كجيل ١مردكا إيلري بارت الشارعهذه املدرسة تقع ىف و . باملنبانج١احملمدية 

طابق احملمدية يف اليف جممع اجلامعةباملنبانج١احملمدية ةموقع املدارسة عاليباملنبانج

.باملنبانجرسة ثناوية حممدية  الثالث الذي وحد جممع باملدرسة اإلبتدئية و املد

حىت الآلن قدباملنبانج١العالية احملمدية املدرسة مع مرور الزمان، منذ موقفها 

١:هم برئيس املدرسة، ومندورانبمراتةست

١٩٩٧–١٩٩٤ىف السنة ويانو نفرزل رئيس املدرسة األول .١

١٩٩٨–١٩٩٧ىف السنة ويانو رئيس املدرسة الثاين.٢
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١٩٩٩- ١٩٩٨ىف السنة ويانو نفرزل رئيس املدرسة الثالث.٣

٢٠٠٢–١٩٩٩ىف السنة عبدهللا أمنيالرابعرئيس املدرسة .٤

٢٠٠٧–٢٠٠٢ىف السنة كميسانمسارئيس املدرسة اخل.٥

األنىتح–٢٠٠٨ىف السنة أبو صامهرئيس املدرسة السادس.٦

٢بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية العن المواقع الجغرافي. ب

:كما يلي باملنبانج١احملمدية املدرسة العالية املواقع اجلغرايف عنو أما 

مردكاالشارعبها من جهة الشمال حدّ .١

باملنبانج٢مومية العحممديةالعالية هة اجلنوب حّدها باملدرسةمن ج.٢

خاصة الرنةفى من جهة الغرب حّدها باملستش.٣

.حاج أمحد دخالنالشارعبرق حّدها من جهد الش.٤

2 Ibid
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٣بالمنبانج١المحمدية مدرسة العالية الأهدافورسالةورؤية.ج

رؤية.أ

.البشريةجودةتشكيل 

رسالة.ب

:ىرجياخلعطب

جودة األكادميى.١

جودة اإلسالمية.٢

جودة اجلنسية. ٣

جودة اللغة األجنبية.٤

األنبيلجودة .٥

أهداف.ج

)٢فصل ١ميزانية األساسية احملمدية باب (

تمعات اإلسالمية احلقيقة" . فرض و دعم دين اإلسالم لتحقق ا

3 Ibid.
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بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية الأحوال المعلمين و المعلمات فى. د

، و تالميذله دور مهّم يف تكوين سلوك الاملعلم شخص مهّم ىف عملية التعليم و 

. صال املعلومات و لكن أيضا إرشاد سلوكهمتإليتظيفة املعّلم ليسلذالك أّن و 

باملنبانج١درسة العالية احملمدية و ملعرفة عن أحوال املعلمني و املعلمات بامل

: فننظر إىل جدول اآليت 

٣الجدول 
في السنة بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية الأحوال المعلمين و المعلمات ب

٢٠١٦/ ٢٠١٥

الرقم
/ أسماء المعلمين 

المعلمات 
الوظيفة

الشهادة 
األخيرة

المادة

دين ال٢س رئيس املدرسةأبو صمة١
اإلسالمية

نائب رئيس رسيتا٢
مناهج الدراسية

١س
علم 

الرياضيات

نائب رئيس روكية٣
مناهج الدراسية

علم اإلقتصاد١س

علم اجلغرافية١سةمعلمحرتيان نوفا٤

اتصال اىل
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١سةمعلمنينا رمحييت٥
اللغة 

اإلجنلسية
علم اإلجتماع٢س ةمعلمم سورياين.أ٦
التكنولوجي١سمعلمأمحد ياىن٧
علم التاريخ١سمعلمذكارية٨
ةرياض١سمعلمأكوسذولفيرتى٩
فقه١سمعلمأفريادى١٠
١KMDسمعلممعلمى١١

اللغة العربية١سمعلمفوزى١٢
الرياضيات١سمعلمسالويط١٣

٢سمعلمورينو١٤
اللغة 

ندونيسيةاإل
٢٠١٥ديسمبري٣باملنبانج١درسة العالية احملمدية املو ثيقة ىف إدارة : املصدر 

درسة العالية امليفاملعلماتو ، لقد عرفنا أّن عدد املعلمني من اجلدول السابق

مدين وتوجد أشخاص موظف حكومي . خصاعشر شأربعةباملنبانج١احملمدية 

.شخصا غري موظف حكوميموظف

٣جدولمنمتصل 



٥٤

بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية الفى التالميذأحوال . ه

و جيب . التالميذ، و مها املعلم و ن مهمتنيإن عملية التعلم و التعليم عاملتا

إلشرتاك و جيب على التالميذ.رتتيب و الصحيحعلى املعلم أن يرتب عملية التعليم بال

باملنبانج١درسة العالية احملمدية املالتالميذ بو ملعرفة عن أحوال . م دائماىف عملية التعل

:فننظر إىل جدول الآليت ٢٠١٦/ ٢٠١٥يف السنة 

٤الجدول 
فى السنةبالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية البأحوال التالميذ

٢٠١٦/ ٢٠١٥

الفصلنمرة
تالميذ

جموعمال
اتميذالتلالتالميذ

١٤١٩٣٣عشرة أ ١
١٣٢٣٣٦عشرة ب٢
٩١٦٢٥أإحدى عشرة٣
٨١٧٢٥بإحدى عشرة٤
٨١٢٢٠ثانية عشرة أ٥
٧١١١٨ثانية عشرة ب٦

موع ٥٩٩٨١٥٧ا
٢٠١٥ديسمبري ٣، باملنبانج١درسة العالية احملمدية وثيقة يف اإلدارة امل: املصدر
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١درسة العالية احملمدية امليف لتالميذمن اجلدول السابق لقد عرفنا أن عدد ا

.فصولون  تلميذا و تنقسم إىل ستة مخسعة وسبو مائةباملنبانج

بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية الأحوال الوسائل فى . ز

و . يذ حىت تكون طيبةالتالمر ملساعدة اإلجناز كانت الوسائل من أهم العناص

.متنوعةباملنبانج١درسة العالية احملمدية املأما أحوال املسائل ب

٢٠١٥يف السنة باملنبانج١درسة العالية احملمدية املبو ملعرفة عن أحوال املسائل 

:فننظر إىل جدول الآليت ٢٠١٦/ 

٥الجدول 
بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية الفى أحوال الوسائل 

٢٠١٦/ ٢٠١٥فى السنة 
البيانعددأجناس الوسائلالرقم
جيدة٦الفصول.١
جيدة١غرفة رائيس املدرسة.٢
جيدة٢غرفة املعلمني.٣
جيدة١غرفة اإلدارة.٤

اتصال اىل



٥٦

جيدة١املكتبة.٥
جيدة١خمترب الكمبيوتر.٦
جيدة١غرفة الصحة.٧
جيدة١املعلمنيمرحاض.٨
جيدة٢التالميذمرحاض.٩
جيدة١امليدان.١٠
جيدة١التنويرمصلى.١١

٢٠١٥ديسمبري٣، باملنبانج١درسة العالية احملمدية املوثيقة يف اإلدارة: املصدر
باملنبانج١درسة العالية احملمدية امل، لقد عرفنا أن الوسائل ىف من اجلدول السابق

. هذه املدرسةائل اليت مل متلكهاسولو كانت ال توال موجودة و . جيدةكلها ىف حالة 

لرتقية جودة املدرسة و لدعم عملية . القاعة، غرفة التعاونية و غري ذالككمعمل اللغة، 

.التعليم، ال بد على رئيس املدرسة أن يكمل وسائل املدرسة

بالمنبانج١العالية المحمدية مواد المدراسيةال. س

:كما ىف جدول الآليت . موادعشرة ةعلى ستاملدراسية تتضمناملواد 

٦الجدول 
بالمنبانج١مدرسة العالية المحمدية البالدراسية المواد

الدراسيةالموادالنمرة
الدراسات الدينية.أ

اتصال اىل

٥جدولمنمتصل 
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عقيدة األخالق.١
الفقه.٢
اإلسالميةتاريخ احلضارة .٣
اللغة العربية.٤
القرآن احلديث.٥
الدراسات العامية.ب
اللغة الإلندونسية.١
الفنعلم.٢
علم الرياضيات.٣
املدنيةعلم.٤
اللغة اإلجنليزسة.٥
التكنولوجي.٦
علم التاريخ.٧
علم اإلقتصاد.٨
علم اجلغرافية.٩
علم اإلجتماع.١٠
الرتبية اجلسمنية، الرياضة و الصحة.١١

٢٠١٥ديسمبري ٣، باملنبانج١درسة العالية احملمدية وثيقة يف اإلدارة امل: املصدر

باملنبانج١درسة العالية احملمدية باملالدراسية واداملمن البيان السابق عرفنا أن 

.ةعشرة من الدراسة العامإحدىمن الدراسة الدينية و موادة عشرة مادة، مخسة ست

٦جدولمنمتصل 


