
26 

 

  الثاني الباب 

2 يوكياكرتابمية و مدرسة العالية الحكالفي  عامة الصورة   

  2 ايوكياكرتبمية و رسة العالية الحكلمد   جغرافيال الموقف . أ

وقع يف منطقت مستشفى حممدية يوكياكرتا ادلغرييب من  ٕ مدرسة العالية اغبكمية يوكياكرت

أما   km ّ.ُٖٓ1َِٖ  العاصمة يوكياكرتا، منطقة العاصمة يوكياكرتا متلك أوسع األرضي

 :ىي  ٕ مدرسة العالية اغبكمية يوكياكرتامكاف 

 سكان الشعوب: ايل الشم 

   الشعوب سكاف مستشفى حممدية يوكياكرتا و: الشرقي 

   الشارع امحد دىلن  سكان الشعوب: اعبنويب(Jlns. KH. Ahmad Dahlan) 

 فندوق:    الغريب) (cavinton 

مؤسسة التعليمة امسها مدرسة مدرس الدين  يف يوكياكرتا قد اّسس ُٜٓ٘ٔب السنة 

ىذه اؼبدرسة أقامت  (. .Sekolah Guru Agama Islam Putri (SGAI Putri)اإلسالمي للبنات 

ُب ؿبل صرح  (SGAI Putri)األمر  ُب بداية( Sri Aminah (Alm)عند قيظب اظبها سرم امناه 

SD Netral ُب الشارع اضبد ياين يوكياكرتا بيأخذ الوقت ُب أياـ األشيا. 

سري انتينة (  جامعة غاجو مادا  معلم قسم تعلم ) Prof. A. Sigitٍب بداتو ُب السنة 

(Sri Antinah  )سييت واسلو باريس(Siti Wasilah Barisi ) كاريس سوتريسنو (Waris 



27 

 

Sutrisno )ك اضبد كاسيل عزيز (A. Wasil Azis SH )ساكَتين داكاف مرزككي (Sakirin Dawan 

Marzuki )بالد لإلداراة كال شىء  قيظب اإلسالمي ُب يوكياكرتا ، يبلغ اسحالؼ حالة ال

 Sekolahاإلسالمي اعبمهورية اندكنيسيا على مدرسة مدرس الدين اإلسالمي للبنات ُِّ

Guru Agama Islam Putri (SGAI Putri). .) 

ىناك من . الطالب ٓ٘ٔيتسلم الطالب يبلغ   .(SGAI Putri)ُب السنة األكىل 

نظمت اإلختبار النهائي  ٜٗ٘ٔة متخرج مدرسة اإلبتدئية و مدرسة الثانوية، مث يف السن

 PGAA IIغَتات اظبها اىل   .(SGAI Putri)يف ىداه السنة ايضا . دلبتكرات يف سنة الدراسية

 . .PGAA Iمع تلقي الطالب للبنات بينما الطالب للبانُت كضعت ُب 

 ٙٚينتقل ُب الشارع عابياف رقم  PGAA IIُب التطور األخر، ألهنا األسبب من شئ 

(Jl. Ngabean No.76 )آلف ُب الشارع اضبد دىالف ا(Jl. KH. Ahmad Dahlan No.13٠ 

Yogyakarta) دما ىذا ادلكان كانت تستخدم يف السابق عند العمارة وزارة اجلمهرية ،

 . أندونيسيا

 PGANؾبموعة  PGAA IIيكوف ستة الفصل ٍب    PGAA II ُٜٗٚٔب السنة 

بات من يوكياكارتا كاؼبناطق احمليطة هبا، ُب  للبنات ُب السنة السادسة ك خصاة يتسَلم الطال

 .ىذه السنة ايضا نظمت اإلختبار النهائي ُب سنة الرابعة ك ُب سنة السادسة

 SKB Menteriتظهر  1978ُب السنة  Keppres. No. 44 dan  54يتجاكب 

No.٠3661975  كSKB Menteri No.13761975  كSKB Menteri No.1761978  مرَتب ترتب
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يكوف  I,II,IIIللبنات ُب السنة السادسة يصَتِّ الفصل   PGANمدرسة العالية اغبكمية  العمل

يكوف مدرسة العالية اغبكمية    IV ،V ،VIمدرسة الثانوية اغبكمية بيوكياكرتا ٍب الفصل 

رسة حىت كما رئيس ادلد( Drs. H. In Amullah, M.A)بقيادة إن اموهلل اجملستًن  ٕيوكياكرتا 

ديتلك الطالب و الطالبات يعين  ٕمدرسة العالية اغبكمية بيوكياكرتا . ٕٚٔٓلسنة اآلف ُب ا

الطالب مث الفصل  ٕٙٓمث الفصل اإلحد عشر  ٕٔٓمع  التفاصل الفصل عشر  ٔٔٙ

 .الطالب من ادلستمدة خمتلفة ادلنطقة اندونيسيا ليس فقط من يوكياكرتا ٖٕٓالثالثة عشر 

 شخصية . ب

  ٕلعلية احلكمية بيوكياكرتا مدرسة ا:     اسم اؼبدرسة .ُ

 September 195٠ 1 :   سنة التأسس .ِ

 No.62/A/C.9 :   ف ألتشغيليةإذ .ّ

  Yogyakarta 13٠Jl. KHA Dahlan:    اؼبدرسةعنواف  .ْ

 يوكياكرتا:    مدينة . ٔ

 D.I. Yogyakarta:   اإلقليمي.  ٕ 

 عامفالفن:    النوحي. ٖ

 عامفالفن:    قرية. ٗ

 ٖٖٚٗٔ٘-(ٕٗٚٓ: )    رقم اؽباتف .ٓ

 A:     اال عتماد .ٔ
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  البلد    :    حالة اؼببٌت .ٕ

 كزارة الدينية:    اسم اؼبؤسسة .ٖ

 -ٕٕٕٕٖٚٔٛٛٔٛٓٔٓٛٚ:    خطوط العرض  .ٗ

 ٕٕٕٖٜٕٖٓٛٚ٘ٔٚ٘ٓٔٔ:    خطوط الطوؿ .َُ

 /http://manjogjadua.net:     كيبسيت .ُُ

 مدير المدرسة  . ت

 اهللإف امو :    اسم الكامل .ُ

   S8 :   تعليم .ِ

  ٜٙٙٔ-ٔٓ-ٜٔتيغاؿ،    :   مولود .ّ

 ٕٗٔٓ-ٔٔ-ٛٔ:    تعيُت .ْ

ٓ. NUPTK   : ََََُُِِْْْْٕٓٔٓ 

ٔ. Nip   : َُُِّٕٕٖٓ  

 مدرسةحالة ال .ج

ىناك لديو وسائل الراحة مرافق جيدة، ولكن  ٕدرسة العالية احلكمية بيوكياكرتا ادل 

أعمال ادلطلوب لتتطور و زيادة بعض الفصيلة يف  .مستغل اليت أكثر  األعل على احلاجة

http://manjogjadua.net/
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حماولة تقدم ادلدرسة و زيادة القدرة التنافسة بٌن ادلدارس آخر يف ىذا الوقت و يف ادلستقبل، 

 :أّما األمالءات من حالة مادِّّي ادلدرسة كمايأيت 

 حالة مادٌِّم اؼبدرسة .ُ

سيتِّ ادلرافق اليت ديكن أن لديك يُ  ٕمية بيوكياكرتا و كما عاٌمة مدرسة العالية اغبك

كة جيد جدا و داعمة جدا وىناك مرافق ادلملو .  تدعم عملية التعليم والتعلم يف ادلدرس

يف ىذا الوقت وسائل الراحة يف ادلدرسة قد حسن للعملية  التعليم . التعليم والتعلمللعملية 

 :رسة كمايأٌب والتعلم، اّما وسائل الراحة يف ادلد

 ؾبموع الفصل . أ

     دراسية ولكل الفصل ىناك فصل مل لالفص ٕٗاؼبدرسة ميلك على  ىذه

(A,B,C,D,E ) ُب الصف عشر، ٍب للفصل اإلحد عسر ك إثنا عشر ىناؾ فصل اللغة

(Bahasa )فصل العلـو اإلجتماعية  ك(  (IPSفصل العلـو الطبيعية  ك( (IPA  ك فصل

 .Agama))الدين 

 مدير اؼبدرسةغرفة  . ب

غرفة اؼبدير اؼبدرسة ىناؾ غرفة اعبلوس  ة كفع على األدارة، ُبمدير اؼبدرسغرفة 

مدير اؼبدرسة يعٍت غرفة نائب تلقي الضيف، ٍب ىناؾ أماـ غرفة متعارؼ تستخدـ لي

اؼبناىج ٍب كقع على  غرفة اؼبعلمُت ك اؼبتعلمُت، ك ىناؾ اغبجرات اليت لتعمل على 
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ر مدير ادلدرسة و صور بطل و مدير ادلدرسة ىناك صو يف غرفة . حفظ الوثائق ىامة

جدول  تدريس ادلعلمٌن وادلتعلمٌن وكذلك الرؤى و بعثة  ادلدرسة العالية احلكمية 

 .ٕبيوكياكرتا 

 غرفة اؼبعلمُت ك اؼبتعلمُت  . ت

مدير اؼبدرسة ىناؾ اغبجرات اليت لتعمل لمُت ك اؼبتعلمُت كقع على غرفة غرفة اؼبع

ٍب غرفة اؼبعلمُت ك اؼبتعلمُت كقع على  ُتكتاب اؼبدريسك  على حفظ الوثائق ىامة 

 .كين ك ـبترب العلم اغبياءًت ـبترب الفيزياء فوقها ىناؾ مكتبة ك ـبترب اإللك

متلك اإلمكانية ليزداد  و ادلزدىرة  اليت ان يكون  ٕمية يوكياكرتا و درسة العالية احلكادل  

ية  ادلملوكة سواء من الناحية ادلادية  ديكن  أن ينظر اليو من اإلمكان. اؼبتفوقة ك اإلقبازاتمدرسة 

 ٕمن ادلكانات ادلادية اليت متلكها مدرسة العالية احلكمية يوكياكرتا . او إمكانات  غًن ادلادية

ككيل مدير ىناك ديلك البواسطة و اخلزئن يستحق جدا كمثل مبىن الرئيس لغرفة مدير ادلدرسة و 

دراسيىة  للدرسى ك مكتبة  ـبتربات ك مصال  ك غرفة اؼبدرسة ك إدارة ك غرفة اؼبعلموف ك غرفة ال

ؾبلس الطلبة ك الكشافة ك قاعة احتفاالت ك منتزه ك ملعب  الرياضة لكرة السلة ك كرة القدـ 

ك حافلة  و الريشة و كرة الطائرة و ذىاب اخلضراء و مساكن الطلبة لبنات( كرة الصاَلت)

 .الطماـ
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 الرؤية و البعثة .ح

 visi))  الرؤية .1

 "التقول، اإلسالمية ، متفوقة ُب ربقيق ك بصَتة األحياء " 

   ( Misi )  البعثة .2

 ٕظهر مدرسة العالية اغبكمية يوكياكرتا ت  "The Real Islamic School" 

 اػبالؽ احسنوف أإلنساف بالعلم ك بالتقول ك وزكِّد اؼبتعلمُت  أف يكت 

 خدمة اؼبمتازة ُب تنفيد األعماؿ تربوم ظهرت. 

 بيئة اؼبدرسة نظيفة ك صحة ك آمنة كمرُية ظهرت. 

 الموظّفين و المعلمين أحوال . ه

مدرسة   ُب اؼبوظفوف ك اؼبعلموف أماُّ.التعليم ُب مهم دكر لو اؼبعٌلم أف التعليم، ؾباؿ ُب ك

 .ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓالسنة الدراسة   ٕالعالية اغبكية بيوكياكرتا 

 

 

 

 
                                                           

31
Fathul Mujib, Super Power In Educating (KegiatanBelajar- Mengajar Yang Super Efektif), Jogjakarta: DIVA 

Press, 2٠12, hal.81-86. 
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 : اآلٌب ٕ اكرتامدرسة العالية اغبكية بيوكي ُب اؼبعلمُت عدد

 عدد اؼبعلمُت:  ُؿ اعبدك 

 رقمال اعبنسي العدد

 ُ الرجل َّ

 ِ النساء ِّ

 موعاجمل ِٔ

 التالميذ أحوال . و

 اؼبتعلمُت إىل يركزكا أف اؼبعلموف التعليم أىداؼ ك ِّالتعليم، ُب( Komponen) مقٌوـ التالميذ إف

 ّّ. هاراتاؼب ك اؼبعلومات ك اؼبعارؼ ك العلـو بإعطاء تاما اىتماما
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OemarHamalik, Kurikulum&Pembelajaran, Jakarta: PT BumiAksara, 2٠13, hal. 7 
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  ِمدرسة العالية اغبكمية يوكياكرتا موع التالميذ : ؾبِؿ اعبدك 

 موعاجمل
 عددال

 رقمال الفصل
 التالميذ التلميذات

2٠1 
 ُ عشر ٜٔ ٓٔٔ

2٠6 
 ِ اإلحد عشر ٕٜ ٗٔٔ

 ٖ إلثن عشرا ٜٗ ٓٔٔ 2٠4

615 
 موعاجمل ٕٙٚ ٖٖٗ

 

 ك سةئم دبجموعة 2 الية اغبكمية يوكياكرتامدرسة الع ُب التالميذ عدد عرفنا قد ؿاعبدك  من

 الفصل تلميذ، ٜٔ للبنُت األكؿ الفصل مها الفصلُت إىل يتكوف األكؿ الفصل. تلميذ( 655) شبانوف

 ك تلميذ، ٕٜ للبنُت الثاين الفصل مها الفصلُت إىل يتكوف الثاين الفصل تلميذة، ٓٔٔ للبنات األكؿ

 ٜٗ للبنُت الثالث الفصل مها الفصلُت إىل يتكوف الثالث صلالف، تلميذة ٗٔٔ للبنات الثاين الفصل

 .تلميذة ٓٔٔ للبنات الثاين الفصل ك تلميذ،
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 المتاحة الوسائل. ز

 -:التايل ؿاعبدك  ُب ٕمدرسة العالية اغبكمية بيوكياياكرتا  ُب اؼبتاحة الوسائل 

 الوسائل ادلتاحة:  3اعبدكؿ 

 الرقم الوسائل اؼبتاحة العدد

 ُ جداؼبس ُ

 ِ اؼبصلى ُ

 ّ اؼبكتبة ُ

 ْ غرفة اإلدارة ٕ

 ٓ غرفة اإلرشاد ٕ

 ٔ غرفة األساتيذ ٔ

 ٕ غرفة الصحة ٕ

 ٖ غرفة اؼبدير ٕ

 ٗ غرفةالضيافة ُ

 َُ غرفة منظم التالميذ ٕ

 ُُ ضباـ األساتيذ ِ

 ُِ اؼبعمل ّ
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 ُّ الفصل َِ

 ُْ ضباـ التالميذ ٗٔ

 ٘ٔ ـبترب اغباسب ٔ

 ٙٔ لفيزياءـبترب ا ٔ

 ٚٔ ـبترب علم االحياء ٔ

 ٛٔ حافلة اؿ ٔ

 ٜٔ مساكن الطلبة ٔ

 ٕٓ غرفة القاعة ٔ

 

 

 

 

 

 

 


