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 لثالثا الفصل

 ميدان البحث

 لينيسوعى لاإلسالمي ثانوية بمعهد منبع الحسان النبذة تاريخية عن مدرسة  . أ

النية أي شيء آخر ىي مثرة الفكر و  اسالمى قيام معهد منبع احلسانخلفية 

جينينج خصيصا  سريىف  اإلسالمنشر طعليم درن بغ   ي طويرر و ي ل عبد اهلل، لالكرمة 

،  ربغبتو درك قبل. ادلهدي بن استمراحلج زلمد حسن وىي  .وسيمورة اجلنيبية  ي العام

 جراكيعدمياك  اسالمىلبني اروضة الومعهد  مريب احلج مروان احلافظ مع األب استشاره

معهد  نيتو لقيام أقيى ادلهدي احلج زلمد حسن دعمو، مث جاوى. بعد احلصيل على

  ي الزواج لو ىي اىل ربغبتة مروان األب رجال الدرن اإلسالمي. واحد شكل دعم من

 ادلهدي امسها احلج زلمد حسنمع ابنة   االب حس  اهلل امسو الوالب واحد من أفضل

     6996.1 سي أبغسو ۲٨  ي التاررخ  حفل الزواج وعقد. ام طتيك ىرررة

 منبع احلسانمعهد ميقف  ۲۰۰۲ سنة ي  مث ستعداد،اال  ي ضيء شيءكل  بعد

 ىف درن اهلل ونشر ىف أجل طويرر رلميعة متنيعة من األنشوة بدارةاال فير فتح اسالمى

الذى  االب حس  اهلل مباشرة طقدم إىل  ي اليقت اسالمىمعهد مريب . جينينج سري
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 ي مباركة  أرضا اسالمىمعهد  ادلهدي. ىف افتتاح احلج زلمد حسن ابن ليست سيى

 .سيلي،جاوى اليسوى من ادروس علي وحبي  احلج مروان احلافظاألب  دعاء اىل

 بدقة على ،۲۰۰۲ سنةىف  اسالمى منبع احلسانمعهد السنة الثانية قيام  دخيل        

منشئ مؤسس و  ،اسالمى منبع احلسانمعهد  الداخلية التفاف احلزن بغائم۲۰۰۲فربارر 

العامل ) انا هلل وانا اليو  منمييت  اهلل دعية على اسالمى منبع احلسانمعهد قيام 

. م ۲۰۰۲سنة  من  إضا ي. دائما اهلل سبحانو وطعاىل أشكر اخلي كل نأمل.راجعين(

 رمسية طعليمية افتتاح ۲۰۰۲ىف ريليي  مث  سلتلف األطراف وبدعم من اجملتمع بدعم من

احلمد و ،  عاليةال و مدرسةمدرسة الثانيرة  ىي اسالمى منبع احلسانمعهد الداخلية   ي

على اب ارشد   ي مباركة دعاء رمسية طعليمية  ي ىذه افتتاح. حىت االن رظل منسجما هلل

  2.الشرقية جاوى بيندو من سيتي فيائد

و  االسالمية الثانيرةادلدرسة ، أن قيام ادلؤسسات طعليمية الرمسية سبقكما  

قيام  طلقائيا الذي.االسالمى منبع احلسانمعهد ال ميكن فصلها عن قيام  عاليةال ادلدرسة

 ثانيرةادلدرسة الميكن القيل  االسالمى. معهد بعد قيام  عاليةال و ادلدرسةالثانيرة ادلدرسة 

 منبع احلسانمعهد الًتبية  طويرر ادلؤسساتىي واحدة من جهيد  عاليةال و ادلدرسة
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 واحدة أن ىناك مؤسسات رمسية ليس رلرد فكرة دعارة ولكن لن رغلق عني. االسالمى

 .سري جينيع حيل اجملتمع األوسع ورررد طشجيع بل

 على أمهية لقد فهم جينيع خاصة رلتمعات سري أنو  ي اليقت رظهر الياقع من 

 وكالة مع مدرر مساعدة بعضهم البعض العامة اهنم الربغبات طلك لتحقيق مث .الًتبية

 تحقق. وأخيارميكن أن  مؤسسات الرمسية فتحلربغبة و مهة  البٌت التحتية لتيفي وسيلة

ميكننا أن  بالوبع.الدراسي سنة ي  االسالمى ي معهد منبع احلسانمسافتتح طربية الر 

 3 .القليل جدا نسيب من  ي عدد ظروف التلميذ بالوبع  ي السنة األوىل نتصير

بني اجملتمع الياسع، واالن )سنة  االسالمى منبع احلسانقد شارك معهد  

 عاما، مع القيادة التايل: ٥۳( عمره ۲۰٥١
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 3جدوال 

 دور القيادة فى المدرسة الثانوية و العالية بمعهد منبع الحسان اإلسالمى

 سنة الدور وظيفة األسماء رقم

ادلدرسة الثانيرة و  رئس س.أك ،فررانوي 6

 العالية

0220-0226 

ادلدرسة الثانيرة و  رئس  س.أكوحييدى،  0

 العالية

0226-0262 

ادلدرسة الثانيرة و  رئس ، س. حفتح الرمحن 3

 العالية

02266-0265 

 إىل االن ۲۰٥١ ادلدرسة الثانيرة رئس اجملسًت ،هلل يفصاسيف  4
 

 (م0265 سبتمربمن  02) االسالمي مصدر : وثيقة  ي إدارة ادلدرسة الثانيرة ىف معهد منبع احلسان

 لينيسوعاى لاإلسالمي منبع الحسان  معهدب  الثانويةاحوال المدرسة  . ب

 موقع الجغرافي. ١

جاميب كيليمًت مائة مخسة  –ىف الشارع فاليمبانج  االسالميوقع معهد منبع احلسان 

ميسى بنيي اسني مقاطعة  مدرررةسيعاى ليلني  ناحيةقررة سرى كينينج  وعشرون،  ي

سيمورى اجلنيبية. وحتددت ىذه ادلدرسة بشارع )الوررقة العاّم( من جهات الشمال، 
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و ي جهات اجلنيب زلددة بقررة سيمبي رزق، وأما  ي الغرب زلددة ببيت العائلة و ي 

 4الشرق زلددة ببساطني.

 إلسالمي الحسانا منبع معهد بالالثانوية المدرسة  رؤية ورسالة وأهداف. ۲

ًتبية وطيقعات ال طميح وكيف ما ىيو ادلدرسة  اسالمىمعهد رسالة طربية و  رؤرة

 اسالمىمعهد ًتبية أن حتل لل جي   وظيفة اىي . ي ادلستقبل و ادلدرسة اسالمى معهد

 .5احلاجة اذلدف الرئيسيىف  وضعت رؤرة ورسالة  ؟ادلدرسةو 

. رؤية المدرسة(أ  

 .هذبوادل االنسان والفكرىاإلسالم  جيل من طيجيو

 . رسالة المدرسة(ب

 .ليكينيا على انسان ادلؤمنني والتقيى تالميذطيجيو ال (6

 .ليكينيا على انسان عادلا وباالخالق الكرمية تالميذجتهيز ال  (0

 .طغي االوقات  صعبة مستعد دلياجهةطيجيو اجليل الذي   (3

 .تالميذزراعة اإلمكانيات ادليجيدة لدى ال (4

 .هذبوادل الفكرىليكينيا إنسان  تالميذطيجيو ال  (5
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 المدرسة أهداف ( ج

 .طنظيم التعليم مبعرفة الدرن والعام( 6

 .طنظيم التعليم بقائم ادلدرسة (0

 .طنظيم التعليم بشخصية قيرة و ذكية(3

من بيان األعلى عن نظر و بعث ادلدرسة اهنا ميلك طميحا لًتقية الًتبية أحسن 

كل ادليظفني  ي ادلدرسة رعملين أعماذلم جبّد و نشاط لتكين من ادلاضي. و للمعلم و  

 ادلدرسة الثانيرة مبعهد منبع احلسان اإلسالمى سيعى ليلني.

 . مناهج الدراسة ۳

 منبع احلسانمعهد  ي ادلؤسسات التعليمية  استخدام الىت مناىج الدراسية

 : 6ىي االسالمى

 .الثقافةوزارة التعليم و  مناىج الدراسية -

 .ةاإلسالمي الدرنية الدراسية وزارة مناىج -

 .االسالمى منبع احلسانمعهد ادلؤسسات التعليمية من  اخلاصة ادلياد مكمالت -

  :لتمييز ي واألنشوةطنفيذ الربامج  ىف
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 المناهج الدراسية برنامج (أ

كما تخصيص اليقت  وفقا ل ادلتعلمني مجيع واج  اطباعها اإللزامي برنامج ىي

 .الدراسيةادلناىج  زلدد  ي

 الوصفية برنامج (ب

ساعات   ي خارجالقيام و  ادلهمة اجلائزةة من خالل طعوى دعم اليتال برنامجىي 

 فهمو.رالدرس او يقدر ل  النية مع، الدراسة

االسالمى معهد ادلؤسسات الرمسية  اإلجناز، ي  ي قدرة التالميذ من أجل دعم

 7:مثل اليصفيةاألنشوة  من طيجد رلميعة متنيعة منبع احلسان

 ب. فرقة الوبيل       ج. كيمبييطر        د. رراضة     أ. كشاف 

بمعهد منبع الحسان اإلسالمي سوعاى  ثانويةأحوال الوسائل في المدرسة ال (ج

 لينيل

وسائل الًتبية ىي من أمهية العيامل لتساعد سي عملية التعلم و التعليم وىي 

الًتبية أو نيعيتها، أو نستويع أن نقيل أن عنصر ومؤثر  ي طويرر كمية مؤسسة 

 التسهيالت ىي عامل مهم لتويرر مؤسسة الًتبية.

                                                 
 م0265من سبتمرب  02عهد االسالمي منبع احلسان موثيقة  ي إدارة ادلدرسة الثانيرة ىف  7
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 رة ىف معهد منبع احلسانني اثو كانت احيال اليسائل  ي ىذه ادلدرسة ال

 . و دلعرفتها ستصيرىا الكاطبة  ي اجلدول األيت :االسالمي

 4الجدول 

 االسالمي منبع الحسانمعهد ب ثانويةاحوال الوسائل فى المدرسة ال

 حالةال العدد الوسائل الموجودة نمرة

۲ 

۲ 

۳ 

۶ 

۵ 

 ז
۷ 

٨ 

۹ 

۲۰ 

۲۲ 

 بغرفة الرئيسة ادلدرسة

 الفصيل

 بغرفة الكمبييطي

 بغرفة ادلعلم

 بغرفة الصحة للتالميذ

 بغرفة الضيفة

 اإلدارة

 معمل اللغة العربية

 معمل اللغة اإلجنليزرة

 ادلكتبة

۲ 

٦ 

۲ 

۲ 

۲ 

۲ 

۲ 

۲ 

۲ 

۲ 

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 ناقص اجليد

 جيد

 جيد
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۲۲ 

۲۳ 

۲۶ 

۲۵ 

16 

17 

18 

 احلمام

 ادلصلى

 ادلقصف

 التعاونية 

 ميدان كرة السلة

 ميدان كرة الوائرة

 ميدان كرة اليد

 ميدان كرة القدم

3 

۲ 

۲ 

۲ 

6 

6 

6 

1 

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 جيد

 م0265 سبتمربمن  02عهد االسالمي منبع احلسان مىف  ثانيرةمصدر : وثيقة  ي إدارة ادلدرسة ال

رة مبعهد منبع ني اثفنعرف أن اليسائل للمدرسة ال السابقاعتمادا على اجلدوال  

 رة مبعهد منبع احلسان. ني اثاحلسان اإلسالمي سيعاى للني طكاد كامال، كلها للمدرسة ال

 .  أحوال الموارد البشريةج

 . أحوال المعلمين و الموظفين١

ادلعلم ىي شخص مهم  ي عملية التعلم والتعليم ولو دور مهم  ي طكيرن سليك 

 التالميذ، ولذالك أن وظيفة ادلعلم ليس إلرصال ادلعليمات فقط بل ارشاد سليكهم.
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رة ىف معهد منبع احلسان  ني اثللمدرسة ال و دلعرفة عن احيال ادلعلمني و ادليظفني 

 م فتصيرىا الكاطبة  ي اجلدول األيت :۲۰۲٦ – ۲۰۲۵للسنة الدراسية االسالمي 

 5الجدول

 االسالمي معهد منبع الحسانب ثانويةاحوال المعلمين و الموظفين فى المدرسة ال

 رقم
 

األسماء المعلمين و 

 المعلومات

 الزائدة وظيفة معلم لدرس

 القرأن واحلدرث اجملستياهلل،  صيفاسيف  ۲

 طاررخ اإلسالم

 درسةادلرئيس 

ة و اءالقر , الفقو اجلليل، احلافظعبد  ۲

 كتابة القرأن

 

   العقيدة واالخالق انانج طيفيق،س.أى ۳

رئيس  نائ  ادلياطنة طعليم مليارط، س. ح.إ ۶

 الدراسيةمناىج 

  اإلجنليزرةاللغة  رضيان فنٌت ۵

  اللغة العربية كررا سيكررا 6
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  اللغة اإلندونسية ، س.فدةشسىت عائ 7

  الرراضيات س.فدطرى بٌت،  8

  الرراضيات جيادى فبيانرطا، س.س إ 9

  الكيمياء فد فرى اكرب، س. 62

  الفيزراء اومان سيىرمن، س.ف 66

   علم االحياء رران نير جنة، س.فد 60

 إرشاد التيجيو علم التاررخ ارى مؤمن، س.فد.إ 63

  علم اجلغرافية دوى ودرا سرى، س.فد 64

  اإلقتصادعلم  مرضية، س.أى 65

  علم اإلجتماع امحد، س.طح.إ 66

  الرراضة اندى، س.فد 67

 بنية التحتية الرراضة فتح الرمحن،س.ح 68

  الفقو زلمد ناصح 69

 رئيس اإلدارة النحي والصرف امحد مصوفى 02

 رئيس الكمبييطر التكنيليجي متقني، س.ت 06
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 معلم التنظيم  استيانا، س.فد 00

 رئيس ادلكتبة  سرى راحييا 03

 دارةاإل  عامل  ننينج سيفررىت 04

 عالقات العامة  اررفني، س. فد.إ 05

  اللغة العربية سىت معروفة، س.فد.إ 06

  بييليجى زلمد فردوس 07

  علم االجتماع فرواطى، س.حيم 08

 (م0265 سبتمربمن  02) االسالمي عهد منبع احلسانمىف  ثانيرةمصدر : وثيقة  ي إدارة ادلدرسة ال

مبعهد منبع  ثانيرةمن اجلدول السابق، لقد عرفنا أن عدد ادلعلمني  ي ادلدرسة ال 

 8سرى كينينج اثنني وثالثني شخصا مع طفاصل كما رلي: االسالمى احلسان

 . نيع اجلنس٥

 اشخاص 02:  الرجل -

 شخصا 8:  امراة -
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 . أحوال التالميذ۲

فالتالميذ دور ىام ألهنم مسندا من مكينات عملية و ي عملية التعلم والتعليم 

 التعلم والتعليم.

للسنة االسالمي عهد منبع احلسان مىف  ثانيرةدرسة الو أما مجلة التالميذ مب

 طالميذ. ٥٥٥م مالدرة ۲۰۲٦ – ۲۰۲۵الدراسية 

و دلعرفة عن احيال التالميذ  ي ىذه ادلدرسة فتصيرىا الكاطبة  ي اجلدول 

 األيت:

 6الجدول

 االسالمي المعهد منبع الحسان ثانويةاحوال التالميذ فى المدرسة ال

 الفصول رقم
 لوماتجملة بمع

 الجملة
 ب أ

 38 68 02 سابعالصف ال ۲

 42 69 06 الثامنالصف  ۲

 37 69 68 فصل التسعةال 3

 م(0265 سبتمربمن  02) االسالمي عهد منبع احلسانممصدر : وثيقة  ي إدارة ادلدرسة الثانيرة ىف 
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مبعهد منبع  ثانيرةومؤسسا على اجلدول السابق نعرف أن التالميذ  ي ادلدرسة ال

فصال للفصل  ٦طلميذا. وطتكين من  ٥٥5لني عددىم يسيعاى لاالسالمي احلسان 

 06وىي  الثامنطلميذ،  للفصل  38و رلميعهم  اتطلميذ 68طلميذ و   ۰0 سابعال

طلميذ و  68وىي تاسع طلميذ، ،  للفصل ال 42و رلميعهم  اتطلميذ 69و طلميذ 

 طلميذ. 37و رلميعهم  اتطلميذ 69

 


