
 الثاني الباب

 القيم ابن بمعهد العامة صورة

  القيم ابن معهد تاريخ (1

 0761 أغوستوس من 01 \ 0211 القعدة ذى نم 01 التاريخ يف بٍت القيم ابن معهد

 االرتفاع ىذا أن مع. 1اآلن حىت التطورات على يدل الذي يوكياكرتا PDHI من عوامل أحد يعٍت

، إذا كان ىذا الدينية التعليمية ؤسسةم بوجود ادلستقبل أحوال إىل ننظر إذا. التعزيز إىل حيتاج

احلال جيمع دلعهد ابن القيم للبنات ذلا أىداف على تعليم الطالبات لتكون مسلمة صاحلة  

كجهاز العلماء و ادلبالغ الذي لو روح : اإلخالص، و الصرب، و يستطيع أن يعلم دروس دين 

 اإلسالم كاملة. 

 القيم ابن المعهد هوية 1 الجدول

 للبنات القيم ابن ادلعهد ىوية الرقم

 للبنات القيم ابن معهد ادلهد اسم 0

 30001212107 للمعهد اإلحصائية رقم 0

 للمدرسة اإلحصائية رقم 1

 العالية

01001212110 

                                                           
1
 يوكياكرتا سليمان للبناث القيم ابه بمعهد األسالميت المعلماث كليت مديرة مقابلت 



2 NSPN 01020663 العالية ادلدرسة 

 للمدرسة اإلحصائية رقم 3

 الثانوية

00001212113 

4 NSPN 01200762 الثانوية ادلدرسة 

 يوكياكرتا الدائرة 5

 سليمان ادلنطقة 6

 برباه الفرعية ادلناطق 7

 ترتو سنداع القرية 01

 ونوساري-يوكياكرتا طريق  الرقم و الطريق 00

 33351 3،7 كيلومًت

 33351 الربيدية الرموز 00

 1021: اإلقليم الرموز اذلاتف 01

 2131441: الرقم

 عتماداال ىيئة ”A“  العالية ادلدرسة يفوض 02

 يوكياكرتا دائرة الوطٍت



 االعتماد ىيئة ”A“ الثانوية ادلدرسة يفوض 03

 يوكياكرتا دائرة الوطٍت

 0767 القيام تاريخ 04

 صباح التدريس عملية 05

 نفسو للمعهد ادلعهد بناء 06

 سنوات ست مترن 07

 اندونيسيا احلجج مجعية احتاد العوامل رللس  01

 مسنون ليحةم أتك ادلدرسة رئيسة 00

 للبنات القيم ابن دبعهد اجلغرايف مكان (2

 ،ترتو سندع ،غاندو 7 كيلومًت ونوساري-يكياكرتا طريق يف وقع للبنات القيم ابن معهد

 ، سليمان. أما مكان معهد ابن القيم ىو:برباه

 الشمايل: بيت ادلدير و ادلطبخ للمعهد ابن القيم .0

 معهد ابن القيمالشرقي: دكان الشعوب و الفصل لل .0

 دكان الشعوب: اجلنويب .1

 الغريب: مسجد الشعوب و الشارع غاندو .2



 تسائد ادلعهد ىذا حول الشعوب سكان و ،االبتدائية مدرسة توجد الغيم ابن معهد حول

 لبناء نفمسهن   يعل من و سلوكهن   ليحفطن و الطالبات إىل  اإلرشادات اعطاء على األساتيذة

 .اجملتمع مع ةاالجتماعي ادلعاملة

 القيم ابن دبعهد البعثة و الرؤية (3

و رلاىد، و ، مبلغ ،معل م ،مؤمن بقرن تتحقق، يوكياكرتا سليمان القيم ابن دبعهد الرؤية

 برؤية النظر كما يلي: ادلخل ص

 ادلؤمن .1

 متلك الشخصية وقفا بالقرآن و احلديث .2

 ادلدرسة تنفيذ األديان يف اليومية داخل ادلدرسة أو خارج .3

 ميلك ادلعلومات الدينية جيدا  .4

 متلك الشخصية ادلصدقة و ادلسؤولة و وفاء العهد  .5

 ادلعلمون . أ

 ميلك روح ادلربيُت و األخالق الكرمي .1

 يتعود بادلعارض جيدا .2

 قادر على التعليم بطريقة صحيحة .3

 ميلك النظام و االستقامة بالواجبات  .4



 ادليل غ . ب

 ادلصدقُت يكون أن إىل اآلخرين و النفس توجيو لىع قادر .1

 التبليغ و الدعوة كسبيل التعليم جيعل .2

 اإلسالم دعوة كسبيل العربية اللغة قدرة جيعل .3

 سللص . ث

 اإلخالص روح ميلك .1

 ادلدرسة خارج و داخل ادلسؤولية و بالواجبات يقوم .2

  القيم ابن دبعهد البعثة . ث

 ادلعهدية باألساس ادلدرسية تعليم تطوير و التنفيذ .1

 الكرمية باألخالق ادلربيُت لتشكيل اجلهاز نظام تعزيز .2

  الدعوة كسبيل اإلجنليزية و العربية اللغة مهارة تطوير .3

 اإلسالم عن يناشد و يركز .4

 الغوية القيادة روح يؤلف حبيث ادلنظمة تنفيذ .5

 و بالقرآن ادلستند احلر و اإلسالمية األخوة و االحتشام و اإلخالص روح منو   .6

   احلديث

 يوكياكرتا للبناتسليمان القيم ابن دبعهد ادلوظفون ىياكل (4



  القيم ابن ادلعهد مدير جلس ( أ

 القيم ابين معهد مدير مجلس 2 الجدول

 مسنون مليحة أتك األستاذة القيم ابن ادلعهد مديرة

 حيمن زلمد. احلج السر   كامتة

 فعستوتياس فرواد. حلجا ادلال بيت

 ىشام ناجب ادلنزلية احلياة

 رافعي خبرام الدعاية

  باسوكي رزلة. احلج التطوير و البحث

 الدين شيف إرفان زلمد.احلج

 

 اإلسالمية ادلهلمات كليم ( ب

 اإلسالمية المعلمات كلية 3 الجدول

 الدين شيف إرفان زلمد.احلج ادلدير

 احلسن خزينة ادلدير نائب

 علي نور زلمد ناىجادل

 راتو سنتا دياه. احلاجة



 نعسة جهيا ارلُت الطالبات رعاية

 لطيفة زلفى النساء

 رمحوايت اسيت الدعاية

 ادلساعدة ىيئة

 سوىارين ليلس الطبيعية ادلعرفة لعلم ادلعمل

  رسواندي أمحد ريدى اللغة و لكمبيوتَت ادلعمل

 سرتانيسة تري ادلكتبة

  سوبكيت اغوسب الطالبات ادلقصف

 أفرينيت فاطمة ادلطبخ قسم

 خليفة اثٌت األدلبية لفرقة ادلنسقُت

 عثمان روىا اإلسالم الدين تربية ادلنسقُت

 دينس حويل اللغة ادلنسقُت

 رحرجوا سومينوا الطبيعية ادلعرفة علم ادلنسقُت

 داليجا للعلوم ادلنسقُت

 االجتماعي



 أستويت تري يون االستشارة توفيق

 اإلدارة

 فجرية نور عناييت اإلدارة رئيسة

 جونارية اإلدارة قسم

 الفضيلة فتية تيت

 وستيا الربيد قسم

 ىنداياين ويغايت ادلال بيت

 األتكة نور

 أوتامي تري

 سوترسنوا اخلادم

  ويدودو سوعيج

 

 تقدمي الرعاية  ( ث

 تقديم الرعاية 4الجدول 

 األستاذ راحادي سامل مدير ادلعهد



 األستاذة أتك مليحة مسنون نسقُت الرعايةادل

 النساء زلفى لطيفة نائب الرعاية

 إرين فاطمة كامتة السر

 إرسالُت سوريا سوبغيا بيت ادلال

 ايداح خَت ادلتقُت تدريب اللغة

 فاطمة الزرة عزيز

 إسيت رمحوايت رعاية الطالبات

 فاطمة الزرة عزيز

 النساء زلفى لطيفة

 ُت سوريا سوبغياإرسال قسم التعليم

 فاطمة أفريانيت

 أريٍت فاطمة

 النساء زلفى لطيفة قسم الصحة

 ليلي نوفيكا

 إيداح خَت ادلتقُت قسم النظافة



 تري إوتامي

 ليا سافطري

 إسيت رمحوايت قسم الصحايف

 فهم نوفيا أجنيتاساري

 أديتيا قسم ادلوصالت

 احلاج. وستايا قسم الوسائل

 ريد أمحد رسواندي

 خلسُتإمسية ا

 فاطمة أفريانيت قسم إستقبال الضيوف

 حسن اخلامتة

 إمسية احلسن قسم الفنون اجلميلة

 دانيار راتح رمحوايت

 فهم نوفيا أجنيتاساري التنسيق للحركة الكشفية

 دانيار راتح رمحوايت

 ليلي نوفيكا قسم ادلكتبة



 إمسية ادلسن قسم اإلدارة

 إرين فاطمة

 

 أحوال الطالبات ( ث

( 61طالبة و لفصل العالية مائة سبعة و مثنون ) 24ل الطالبات لفصل الثنوية أحوا

 ( طالبة. 011طالبة، و رلموعة الطالبات مائتُت ثالث و ثالثون )

 الوسائل الموجودة (5

 الوسائل الموجودة 5الجدول 

 العدد الوسلئل الرقم

 0 ادلسجد 0

 0 ادلكتبة 0

 0 غرفة اإلدارة 1

 0 ادلقصف 2

 0 رفة األستاذةغ 3

 0 غرفة الضيافة 4



 0 غرفة الصحة 5

 0 ادلعمل 6

 03 الفصل 7

 0 ميدان كر ة السل ة 01

 1 ادلسكن 00
 


