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الثالث فصلال  

 ميدان البحث

 .الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان املدرسةعن  تاريخال -أ

بربكة ليكون صرحًا حبثيًا وتعليميًا  املعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكانمت تأسيس 

 ، تتمثل رسالته يف إرساء قواعد منهجيةيدي بويا حسين مترين كاملدير املعهدي يف عهده 

بذلك فهو ، وترسيخ التواصل اجملتمعي والبحثي. و ادميية جديدة للدراسات اإلسالميةأك

 يف جمال دراسات العامل اإلسالمي. يرقى إىل مصاف املؤسسات

 .اجلغرايف املوقع -ب

باملبانج  تقع يف الشارع: الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكانكانت املدرسة 

 الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكانوأما حتديد املدرسة . باملبانج ة:ن, واملديمجيب

 1فيما يلي:

 
                                                           

 19, م2015-2014العام الدراسة   الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة وثيقة  1 
 2015أكتمرب 
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 .قيمات اجملتمعمب من جهة الشرق حتديدها -

 مبسجد اجلهاد.جهة اجلنوب حتديدها  من -

 .باملبانج مجيبشارع ب من جهة الغرب حتديدها -

 .ببساتني اجملتمعة الشمال حتديدها من جه -

 .ملدرسةالرؤية والرسالة وأهداف ا -ج

  الرؤية

أن يكون معهدا رائدًا للتعليم العلمي يف قلب العامل اإلسالمي، لتقدمي منوذج 

معريف جديد يف الدراسات اإلسالمية. وأن يكون مركزا فكريا متميزا يقود إىل جتديد 

 مناهج ونظريات البحث والتدرب يف خمتلف العلوم اإلسالمية.

، جسرًا للتواصل الثقايف واحلضاري مييةعهد، من لالل رسالته اكأكادوميثل امل

، يتفاعل سومطرة اجلنوبية  ويف املنطقة ءاسني ولاصة بالوآلية بانيو إندونيسيا دالل دولة

مع الظروف املعاصرة احمللية واإلقليمية والعاملية. كما يعتمد املعهد عجلة التحديث 

المية معاصرة. وانطالقًا من املستمر، مشكاًل بذلك منوذجًا تعليميًا مبتكرًا يف بيئة إس

فان املعهد ليس جمرد منارة علم تروج ملفاهيم  سومطرة اجلنوبيةاملوقع االسرتاتيجي ملنطقة 
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إسالمية متوازنة ختدم االحتياجات اخلاصة للدولة فحسب، بل أنه يساعد يف تقدمي 

 الرتاث اإلسالمي بصورة تتناسب مع حتديات القرن احلادي و العشرين.

 الرسالة

عهد بتطوير وإدارة الربامج ي ر التقليدية للدراسات اإلسالمية ال ي تعى امليقوم 

.كما أنه يهدف إىل اجملتمعات احمللية بالتعليم، وبتدريب الباحثني واملهنيني وقادة

 االستفادة من مناهج العلوم االجتماعية احلديثة لدراسة اجملتمعات اإلسالمية.

 وأهداف املدرسة

عهد امللدمة اجملتمع و حلقة الوصل بني  و تطوير اجملتمعيف  عهدحياول امل

بويا رحب صاحب السمو الشيخ  واجملتمع، وهو يساهم يف نقل املعلومات واخلربات.

ه الذي ألقاه يف اخلطاب السنوي بتدشني معهد تطوير اجملتمع يف لطابحسين مترين 

ال ي سوف تساهم بتلبية أود أن أشيد بأمهية هذه املبادرة ، و “ 200٨معهد عام لل

احلكومي والصناعي  حاجات أوسع للمجتمع. سوف نسعى إىل للق شراكة مع القطاع

وكذلك املدارس احلكومية. النجاح يف هذا املسعى يتطلب تعاون و مشاركة مؤسسية 

 واسعة النطاق".
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يقوم مبساندة الكث ر من الربامج املصممة لتعزيز ثقافة البحث يف اجلامعة، 

ل على حبوث ذات جودة، وهذا ما يعمل على استحداث علوم جديدة يف واحلصو 

  خمتلف اجملاالت.

برناجما شامال للمصادر والتدريب، ومستجدات اكألبار،  عهداملويقدم 

ومعلومات عامة ذات صلة بالبحوث العلمية اجلديدة ال ي يتوصل هلا اجملتمع ، وذلك 

 لتطوير.حرصا وتأكيدا على االلتزام خبطة البحوث وا

الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة  ىف املدرسة املعلمني واملعلماتأحوال  -د

 .هللا لنكان

وظيفة املعلم ليست إليصال املعلومات فقط بل إلرشاد سلوكهم. و ملعرفة عن أحوال 

 ننظر إىلف الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان ات يف املدرسةاملعّلمني و املعلم

 يت:جدول اآل
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 3 اجلدول

 الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان املدرسة أحوال املعلمني واملعلمات يف

 م2015/2016 الدراسية لسنةا

 الوظيفة لماتاملعو لمني أمساء املع الرقم
الشهادة 

 األخرية
 املادة

1 

, العامل الّدين  ترميذي

م يعلتال , ماجست راإلسالم 

 اإلسالم

 رئيس املدرسة

 ماجست ر يف

 نيم الدّ يعلتال

 اإلسالم

العلوم 

 الطبيعة

 املدّرسة أّنس ,الدكتورأندس 2
 عليمتيف الالعامل 

 الرياضيات
 الرياضيات

3 
, أمحد حة, أمناحلاجّ 

 العلوم التطبيقية
 املدّرسة 

 يف العلوم

  التطبيقية

املدّرسة 

 الفصل

4 
 تعليمال عامل, ىتأسي

   اإلسالم
 املدّرسة

العامل يف 

ن م الّدييعلتال

   اإلسالم

 الفقه
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5 
التعليم  عامل, حمجل

   اإلسالم
 املدّرسة

العامل يف 

سة التعليم املدرّ 

ةدئياملدرسة اإلبت  

  

 اللغة

 ندنسيةاإل

6 
التعليم  عامل ,بسطم

 اإلسالم 
 رئيس املكتبة

العامل يف 

ن التعليم الّدي

 اإلسالم

و العقدة 

 اكألالق

 ةساملدرّ   نلن ,الدكتور أند 7

العامل يف 

وم التعليم العل

 الطبيعة 

 العلوم الطبيعة

٨ 
التعليم  عامل, حكنيث

  اإلسالم
 ةاملدّرس

العامل يف 

ن التعليم الدي

 اإلسالم

 ةاملدّرس

 الفصل

 العامل ةاملدّرس  ىرمسوت ,الدكتورندس 9
 ةاملدّرس

 الفصل

 العلوم الطبيعةالعامل يف  ةاملدّرس  التعليم عامل, ىلندوت 10
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وم التعليم العل

طبيعةال  

11 
التعليم  عامل, بدل صمدع

  اإلسالم
 املدّرس

 العامل يف

ن التعليم الّدي

 اإلسالم

 و البدنية

 الصحة

12 
التعليم  عاملى, وترمس 

  اإلسالم 
 ةاملدّرس

العامل يف 

ن التعليم الّدي

 اإلسالم
 

 ةاملدّرس

 الفصل

13 
عامل , حترتلّجة ااحل

 التعليم اإلسالم  
 ةساملدرّ 

 العامل يف

 نالّدي التعليم

 اإلسالم  

 ةاملدّرس

 الفصل

14 
التعليم  عاملى, كرسلوت

 اإلسالم  
 ةاملدّرس

 العامل يف

 نالّدي التعليم

 اإلسالم  

 ةاملدّرس

 الفصل

لوم الع ماجست ر يف املدّرس, عامل التعليم ّدينال لذفي 15
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اإلسالم, ماجست ر 

 التعليم اإلسالم

ن التعليم الّدي

 اإلسالم

اإلجتماعي و 

 الوطنية

16 
عامل التعليم , معذ

 اإلسالم
 املدّرس

عليم العامل يف الت

 الّدين اإلسالم

 ةاملدّرس

 الفصل

 ةاملدّرس  ة, عامل اكأحياء نرجنّ   17
العامل يف 

 اكأحياء   

العلوم 

 الطبيعية

1٨ 
, عامل التعليم رئأنك رب

 اإلسالم

 املدّرس

العامل يف 

ن يالتعليم الدّ 

الماإلس  

 ةاملدّرس

 الفصل

19 
, عامل دحئست صا

 التعليم اإلسالم 

 ةاملدّرس

العامل يف 

ن يالتعليم الدّ 

 اإلسالم

العلوم 

 الطبيعية

20 
الّرمحن, عامل التعليم  توفق

  اإلسالم 

نائب املنحاج 

 املدرسة

العامل يف 

ن يالتعليم الدّ 

 اإلسالم

احلديث و 

 الوطنية
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21 
عامل التعليم ى, رذّ المشس 

 سالم  اإل

نائب الطالب 

 املدرسة

العامل يف 

ن يالتعليم الدّ 

 اإلسالم

 الفقه

22 
, عامل التعليم أليى

 اإلسالم  
 ةاملدّرس

 عليمالعامل يف الت

ن اإلسالميالدّ   

 ةاملدّرس

 الفصل

23 
, عامل التعليم نرجح

 اإلسالم  
 ةاملدّرس

العامل يف 

ن يالتعليم الدّ 

 اإلسالم

 ةاملدّرس

 الفصل

 ةاملدّرس , عامل التعليمفريينسر أ 24

العامل يف 

ة التعليم اللغ

 اإلندنسية

 ةاملدّرس

 الفصل

25 
, عامل ملينت كرنيت

 التعليم اإلسالم  
 ةاملدّرس

العامل يف 

ن يالتعليم الدّ 

 اإلسالم

 ةاملدّرس

 الفصل

 ةملدّرساالعامل يف  ةاملدّرسعامل ح, مئست أجن 26
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ن يالتعليم الدّ  التعليم اإلسالم  

 اإلسالم

 الفصل

27 
عّل اكأذزح, عامل التعليم 

 اإلسالم  
 ةاملدّرس

عليم العامل يف الت

 الّدين اإلسالم

 ةاملدّرس

 الفصل

2٨ 
عامل الّدين , ميمنح

 اإلسالم  
  الفقه العامل ةاملدّرس

29 
عامل التعليم , إّف مري

 اإلسالم  
 ةاملدّرس

العامل يف 

سة التعليم املدرّ 

ةدئياملدرسة اإلبت  

 ةاملدّرس

 الفصل

30 
, عامل التعليم يينر ذ

 اإلسالم  
 ةاملدّرس

العامل يف 

ن التعليم الّدي

 اإلسالم

اكألالق, 

الفقه و 

 احلديث

31 
العلوم , نفت فرمن سر

 التطبيقية
 ةاملدّرس

 يف العلوم

 التطبيقية

 اللغة

 اإلندونيسيا

 ةاملدّرس العامل ةاملدّرس, عامل الّدين لند سر 32
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 الفصل اإلسالم

33 
, عامل التعليم سفردينت كد

 اإلسالم
 العامل ةاملدّرس

 ةاملدّرس

 الفصل

  املدّرس , عامل التعليم اإلسالمرنف 34

 العامل
 ةاملدّرس

 الفصل

 ةاملدّرس عامل التعليم اإلسالم, لد نند 35
 يمعامل التعل

ربية اللغة الع يف  

 العربية اللغة

 ةساملدرّ  عامل التعليم ,منس ألفيح 36

ّن, العامل يف الف

ق  التمثيل, الرّ 

ءو الغنا  

, الفنّ 

الثقافة و 

 املهارة

37 
, عامل التعليم اتا فرمت

 اإلسالم
 ةاملدّرس

العامل يف 

سة التعليم املدرّ 

ةدئياملدرسة اإلبت  

 ةاملدّرس

 الفصل

3٨ 
, عامل التعليم ناباصار

 اإلسالم
 ةاملدّرس

يم عامل التعل

ربيةيف اللغة الع  

 عربيةال اللغة
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 ةاملدّرس  , عامل التعليممي أيسنت 39
معليالعامل يف الت  

  حةالص و البدنية

 و البدنية

 الصحة

 ةاملدّرس  , عامل التعليميّفت 40

العامل يف 

ة التعليم اللغ

جنسيةاإل  

اللغة 

 اإلجنسية

41 
عامل التعليم د, فر فرينت

 اإلسالم
 العامل ةاملدّرس

 ةاملدّرس

 الفصل

42 
عامل التعليم  ,ّينتس شفل

 اإلسالم
 العامل املدّرسة

 ةاملدّرس

 الفصل

43 
عامل التعليم , ري كرسم

 اإلسالم
 ةاملدّرس

 عليمالعامل يف الت

ةاللغة اإلجنسي  

 اللغة اإلجنسية

44 
عامل التعليم إسم سر, 

 اإلسالم
 ةاملدّرس

العامل يف 

ن الّديالتعليم 

 اإلسالم

القراءة و 

الكتابة القران 

 الكرمي 

 

 .م2015-2014 الدراسة العام  الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة وثيقة يف  :صدر امل
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الثانوية باملعهد املدرسة من اجلدول السابق قد عرفنا أن عدد املعلمني يف 

 املاجست ر و معظم املعلم بالشهادةشخصا.  أربعةو  ونأربع ,اإلسالمي قدرة هللا لنكان

العلوم  بالشهادة علمامل و واحد من العامل لرةبالشهادة اكأ علماملمن  واحدوجيد 

  .التطبيقية

الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة  املدرسةأحوال املوظفني واملوظفات ىف  -ـه

 .هللا لنكان

املوظف هو أحد عوامل مهمة لرتتيب النشاط املدرسي كي يكون منتظما. إما ىف 

 املوظفني و املوظفاتو ملعرفة عن أحوال املدرسة.  نشاط اإلدارة أو نظافة و سليم

 اآليت: دولاجل, ننظر إىل الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان باملدرسة

 4 اجلدول

الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة  املدرسةملدرسة او املوظفات يف  املوظفنيأحوال 

 2014/2015 الدراسية لسنةا هللا لنكان

 الشهادة األخرية الوظيفة  املوظفاتو املوظفني أمساء  الرقم

اإلدارة موّظف رد حرينط 1 العاليةاملدرسة    
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 العامل  اإلدارة موظّفة , عامل التعليمبركح 2

املكتبة فموظّ   , عامل التعليممرنوت 3  العامل 

حارس اكأمن موّظف , عامل القانونّ مورد ينط 4  العامل 

حارس اكأمن موّظف جني 5 يةرسة العالاملد   

النظافة ةموظّف حرلن 6 يةاملدرسة العال   

يةاملدرسة العال موظّفة النظافة مل ر. فرب 7  

 .م2015-2014 الدراسة العام  الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة وثيقة يف  : املصدر :

رة هللا الثانوية باملعهد اإلسالمي قد املدرسةاملدرسة ىف  الطالب أحوال -و

 .لنكان

إن يف عملية التعليم عاملتان مهمتان، منهما املعلم و التلميذ. وجيب على املعلم 

أن يرتب عملية التعليم بالرتتيب الصحيح. وجيب على التلميذ أن يشرتك دائما ىف عملية 

 الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا و ملعرفة عن أحوال الطالب باملدرسةتعلم والتعليم. ال

 :اآليت دولاجلنظر إىل , باللنكان

 

 5 اجلدول
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 لسنةىف ا الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكانملدرسة با الطالبأحوال 

 2014/2015 الدراسية

 الفصل
 األجناس

 اجلملة
 تلميذة تلميذ

 43 26 17 اكأول )أ(

 43 26 17 اكأول )ب(

 43 27 16 اكأول )ج(

 40 22 1٨ الثان )أ(

 41 23 1٨ الثان )ب( 

 40 21 19 الثان )ج(

 3٨ 19 19 الثالث )أ(

 39 19 20 الثالث )ب(

 39 1٨ 21 الثالث )ج(

 34 21 13 )أ( رابعال

 34 22 12 )ب( رابعال
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 م.2015-2014 الدراسة العام  الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة وثيقة يف  : املصدر :

الثانوية باملعهد املدرسة من اجلدول السابق لقد عرفنا أن عدد الطالب ىف  

لطالب بالصف الثان اعدد و  ة عشر تلميذاتّ سو مائات  تّ س اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 .مخسة وعشرون طالبا باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 

 .الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان املدرسةىف  الوسائل أحوال -س

 37 20 17 )ج( رابعال

 32 19 13 )أ( امساخل

 34 19 15 )ب( امساخل

 33 1٨ 15 )ج( امساخل

 32 14 1٨ )أ( ستّ ال

 32 16 16 )ب( ستّ ال

 32 15 17 )ج( ستّ ال

 تلميذا 666 365 301 اجلملة
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ال كانت الوسائل هي عناصر مهمة ملساعدة إجناز الطالب حىت تكوين اكأحو 

متنوعة.  الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة يف أحوال الوسائل  وأما الطيبة.

نظر إىل بال الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة و ملعرفة عن أحوال الوسائل 

 :دول اآليتاجل

 6 اجلدول

 .هللا لنكان الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة املدرسة الوسائل ىف أحوال

 عدد أجناس الوسائل الرقم
 البيان

 فساد جيد

 - √ 9 الفصول 1

 - √ 1 يرفة رئيس املدرسة 2

 - √ 1 يرفة املعلمني 3

 - √ 1 يرفة اإلدارة 4

 - √ 1 املكتبة 5

 - - - الفيزياء عملم 6
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 - - - الكيمياءمعمل  7

 - - - معمل الطبيعية ٨

 - - - الكمبيوتر عملم 9

 - - - معمل اللغة 10

 - - - يرفة املهارات 11

 - √ 1 يرفة الكشافة 12

 - - - يرفة الوسائل 13

 - √ 1 يرفة الناقبة التعاونية للطلبة 14

 - √ 1 يرفة الناقبة التعاونية لألساتذ 15

 - - - يرفة القنصولية 16

 - √ 1 يرفة الصحة 17

 - √ 1 مرحاض رئيس املدرسة 1٨

 - √ 1 املعلمنيمرحاض  19

 - √ 12 مرحاض الطالب 20

 - - - يرفة هيئة الطالب 21
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 - - - مصلى 22

 - √ 1 امليدان 23

 - - 32 اجلملة

  .م2015-2014 الدراسة العام  الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة وثيقة يف  :املصدر 

الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة  املدرسةمن اجلدول السابق، عرفنا أن الوسائل ىف 

كلها ىف حالة جيدة, بل بعض الوسائل ي ر موجودة مثل معمل اللغة و يرفة   هللا لنكان

الفّن. فلذلك ال بد على رئيس املدرسة أن يكّمل وسائل املدرسة وعلى املعلمني أن 

 يستخدموا الوسائل املوجودة عند تعليمهم.

 .انوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكانالث املدرسةعملية التعليم يف  -ز

والنصف هنارا.  ةواحدالالساعة  يفمث  يف الساعة السابعة صباحا تبدأ عملية التعليم

. واملنهج دقيقة ونمث التعليم هنارا أربع دقيقة ونثالث هلا التعليم صباحاجيري  ولكل حّصة

و  KTSP)) 2006حدة الرتبية منهج الدراسية مستوى و  تخدم هو املنهج التعليم لعاماملس

2013.  

وعلى مادة  الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكاناملدرسة ومنهج التعليم يف 

 KTSP 2006)) منهج الدراسية مستوى وحدة الرتبية املنهج التعليم هي التدريس الدينية
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ة التدريس العموم )القرأن و احلديث, الفقه, العقيدة اكألالق, اللغة العربية,(. وعلى ماد

, الثقافة الفنّ )الرياضيات, العلوم الطبيعة, اللغة اإلندونسية,  2013هي املنهج التعليم 

 و املهارة(.


