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 محمدية أمباربينانجونالالمدرسة اإلبتدائية  تاريخ  .أ

 ۱۹٦٨/١٩٦٩يف سنة  تأسستاملدرسة اإلبتدائية حممدية أمباربيناجنون 

تربتانريماال، بورجو  زعيم مبا فيهالنفذون بقيادة كالفاكيس، أمباربيناجنون.   قريةيف 

هاملت و النفذون اآلخرين. املدرسة رئيس فوجنا ساديوا، احلج ماروازي، 

من االسرة حج  أرض الوقفاإلبتدائية مهمدية أمباربيناجنون مؤسس على 

املدرسة اإلبتدائية املهمدية أمباربيناجنون . 𝑚2 ٨٥٠ مع واسعة النطاقماروازي 

 .مساحة املكتبو واحد  ستة احملليةلديه 

يناجنون هي اإلبناء من املدرسة األول، املدرسة اإلبتدائية احملمدية أمبارب

املدرسة اإلبتدائية احملمدية  ۱٩٧۰يناير  1اإلبتدائية احملمدية فانداووهارجو، يف 

كريام العايل عند مدير املدرسة   ۱٩٧۱. مث يف سنة تقف وحدهاأمباربيناجنون 

منطقة بانتول   .Mapenda Da بواسطةاملدرسة اإلبتدائية احملمدية أمباربيناجنون 

 ، كريام، ب. أ حلت حمل رحادي.۲۰۰۳. يف سنة ۲۰۰۳حىت سنة 

، دمرها الزلزالاملدرسة اإلبتدائية احملمدية أمباربيناجنون  ۲۰۰٦يف سنة 

 رئيسمع  قلق اجملتمع الدويل للتعاون .اثنني احملليةمكسور والباقيني  الفصول

 بناءيكياكرتا، املدرسة اإلبتدائية املهمدية أمباربيناجنون حيصل مساعدة  املنطقة

YCAT (Yogyakarta Central Java Community Assistance Program )من 



من تلقي املساعدة لبناء أربعة فصول دراسية و مكتب واحد و حمتوياته و 

سيني، ( يف شكل فصلني دراDana Alokasi Khusus) DAKحكومة  من خالل 

الطبقة إعادة التأهيل يف الطابق السفلي و املكتبة )كتاب، عادة املبفاخر، و 

 أثاث مكتبة(. 

املدرسة اإلبتدائية املهمدية أمباربيناجنون حيصل إضايف ، ۲۰۰۹يف سنة 

ثالثة فصول دراسية بناء احمللية و غرفة املعلم. مبىن أضايف شيدت على أرض 

    𝑚2. ۳٦۰الوقف من املهندس باسوكي أري ويباوا قيا 

 جملس التعليم رؤية التطور السريع للمتعلمني مما أدى إىل نقص األماكن،

عن  ستخدام األرض اخلزينة قريةلي رئيس القريةإىل  عريضةم يقد   واملؤسسات

املدارس ميكن  أرض مستأجرة أصال، ٢۰۱٢مارس  ٣١ تاريخ. يف اإلجيارطريق 

 روبية حسب احلجم مئتني مليون بثمن إشرتيتمباملناسبة  أن تكون مملوكة أخريا

حمم دية  العطاء السخي مت احلصول عليها من مصدر األموال 𝑚2٦٨٥.شامل 

كاراجنبويل، تريتانريماالي،    قريةيعين األسرة احلجة موجييم موجيهارجا من 

أولياء مع  يغيب يف حني القصورروبية،  مليون ٥۱۲كاسيهان، بانتول بعدد 

 املدرسة اإلبتدائية املهمدية أمباربيناجنون.  الطالب واملعلمني العاملني



املدرسة اإلبتدائية املهمدية أمباربيناجنون حيصل  أيضا ۲۰۱۲يف سنة 

، ۲۰۱۳يف سنة  املعدات والكتب واملنتجات التعليمية.مكتبة و  مبىن مساعدة

 روبية لبنأ املصلى. مليون ٥٥الفرقا بعدد  ؤسسةمن امل مساعدةحيصل 

  الموقع الجغرافي .ب

، RT ۰٥كاليباكيس   قع يف قريةاملدرسة اإلبتدائية حممدية أمباربيناجنون ت

تريتانريماال، الناحية كاسيهان، منطقة بانتول. املدرسة اإلبتدائية مهمدية 

أمباربيناجنون، بيت السكان و  ABA روضة أطفالمع  حتدهاأمباربيناجنون 

مع البيت السكان و مزرعة،  حتدها، يف الغرب شمالاملدرسة الثانوية ماتارام يف ال

مع البيت السكان و الشارع. هكذا املدرسة اإلبتدائية حممدية  حتدها شرقو ال

       .تمعاجمل من ال تبعدأمباربيناجنون 

من البيت  عديباملدرسة اإلبتدائية حممدية أمباربيناجنون ال  املوقع ألن

معظم . يف اختاذ املدرسةيف  قبل املتعلمنيمن للوصول  اسرتاتيجي السكان مث يرد

ذهبت إىل  يف كثري من األحيان من همو  الدوائر االنتخابية منيأتون  املتعلمني

بالنسبة للمدارس ميكن أن . وهناك أيضا املشيدراجة و  ستخدامياملدرسة فقط 

  أن العديد من املركبات املارة.ألن بعيد من جادة  دافئ يقال



غرفة الفصول، غرفة  ۱۲ يتكون مناملدرسة اإلبتدائية ممدية أمباربيناجنون 

، محام، وحدة الصحة املدرسيةمدير املدرسة، غرفة املعلم، غرفة املكتبة، مصلى، 

        مطبخ، و حمزن. 

 يا المدرسة ورسائلها و أهدافهاج. الرؤ 

 أ. الرؤيا املدرسة 

". مستقل و تفوق اإلسالمي،، كرميةالخالق أ ،كائنات ذكيةشكلت   "

 :فيه مبا مؤشرات اإلجناز الرؤية

 مؤشرات اإلجناز مكونات الرؤية

 لتفكري املنهجي .أ ذكي. ال۱

من السهل أن نفهم واالستجابة جملموعة   .ب

 واسعة من املعرفة واخلربة

 بسرعة قادرة على حل املشاكل  .ت

 تعريف القيم األخالقية كرمية. .أ كرميةخالق ال. األ۲

 لعمل والتصرف وفقا لقيم التوحيد.  .ب



وممارسة العبادة يف توجيه فقا  للهاملؤمنني ب .أ اإلسالمي. ٣

 . مصل اهلل عليه والساللرسول اهلل 

 ستخدم لقراءة القرآن.وي ب أن القرآنحي  .ب

 تتصرف وفقا للقيم الدينية.  .ت

 .ةيف التحصيل الدراسي فائقال .أ . تفوق٤

 .ةيف اإلجنازات غري الدراسي فايقال  .ب

تطوير املناهج الدراسية اليت ضبط باستمرار  .أ مستقلة. ٥

 الزمن.ملطالب 

 تنفيذ كل مهمة مع الوعي الشخصي  .ب

 واملسؤولية الكاملة.

 

 ب. رسائلها

 . الذكي۱

 تعليم  تنفيذيPAKEM .وهنج التقييم العلمي وأصيلة 

 .جعل أنشطة التعلم مع تكنولوجيا املعلومات 



 

 كرميةخالق ال. األ٢

  كرمية:التطوير وتعريف األخالق  املدرسي،تطبيق تنفيذ املناخ 

يف خمتلف األماكن واحلاالت يف  األدب تنفيذ االحرتام والقيمة؛

تتصرف وقول ؛ التحدث والتصرف بأدب موقف،؛ البيئة املدرسية

 املسؤولية.و  الرعاية االجتماعية؛ االنضباط؛ احلقيقة

 اخلربة.وتطوير أخالق كرمية  تنفيذ األنشطة اليت ميكن يغرس 

 اإلسالمي. ۳

 هعكسيع أحناء اجملتمع املدرسي الذي األنشطة الدينية يف مج تنفيذ 

 الطابع الديين.

 ثقافة املدرسة وفقا للقيم اإلسالمية. تنفيذ 

 . تفوق٤

 خالل طمر من  القرآنالقراءة والكتابة األنشطة املنجزة  تنفيذ

 النفايات.



 ۳٠ بأجزاء تدارس وحفظ القرآن تعويد. 

  الطالب احملتملني لتكون أكثر إجنازه.تطوير 

 ومهارات الطالب من األنشطة الالمنهجية. موهبة تطوير 

 مستقلة. ٥

 من خالل املعلم  حتسني املهنيةKKG .احمللي والتدريب املختلفة 

 .حتسني عقلية إجيابية وخالقة 

 واستخراج األموال من مصادر خمتلفة. لتعزيز املدرسة مع اجملتمع. ٦

 .تبصر لتوسيع أو غريها من املؤسسات التعاون مع املدارس حتسني. ۷

 مدية أمباربيناجنونت. أهداف املدرسة اإلبتدائية حم

 وقد تنعكس الطابع املدرسة اإلبتدائية حممدية أمباربيناجنون  املقيمني

 يف املدرسة. الديين يف الثقافة اإلسالمية

  تناسب الكرمي لديها القدرة على قراءة القرآن ناملعلمون واملتعلو 

 .استهدفت



  كل   مت تقييم جنبا إىل جنب مع املنقحة ويكون املنهج ناملعلمو

 بداية العام الدراسي املقبل.

 جلميع املواد الدراسية اليت  معايري اكتمال احلد األدىن ويكون املعلمني

بداية كل عام  من خالل حتليل معايري اكتمال احلد األدىن عقدت

 دراسي.

 جلميع املواد الدراسية اليت  خطة الدرس ويكون ريتطو  املعلمني

 .كل بداية العام الدراسي املقبل  وتقييمها ومراجعتها تسيطر عليها

 منتصف مشويل  إختبارات اليومية، إختبار  التقييم ريتطو  املعلمني

 امتحان الصف. و، إمتحان هنائي، املدة

 تعلم مواضيعي متكامل. تنفيذ 

  جمموعة.خرجيي  معايري الكفاءةحتقيق 

  ستوى الفرعية،املسواء يف  يف السباق التحصيل الدراسيلديه   

 واملقاطعات.منطقة، 

  علم تكنولوجيايتقن. 

  ملدة مثانية معايري الرتبية الوطنية. احلد األدىن من معايري اخلدمةحتقيق 



 د. الهيكل المنظمة

 تأل ف من:اهليكل املنظمة املدرسة اإلبتدائية حممدية أمباربيناجنون 

 جلنة جملس املدرسة

 سوكاندار Drs:     الرئيس

 : مارسيطا   نائب الرئيس

 : احلاج راحادي   مدير املدرسة

  .S.Pd: مورسيايت،    ۱كامتة السر 

  S.Pd: لودميان،      ۲ كامتة السر

 S.Pd: ماروانيت،    ۱أمني صندوق 

   .S.Ag:خامسول التفني،    ۲أمني صندوق 

 قسم

 .S.Pd : وحيو، )املناهج الدراسية(  ۱قسم 

 : سويانطو )العالقات العامة( ۲قسم 



 : هريو سيسوادي  )بنية حتتية( ۳قسم 

 : وارتادي   )إدارة( ٤قسم 

 S.IP: إكا نورسانطو،   )متويل( ٥قسم 

 .S.Pd: فوجي هريييونو،   )جرد( ٦قسم 

 موظفينو ال ينالمعلم طالب وال احواله. 

 املوظفنيأ. 

 محمدية أمباربينانجونالالمدرسة اإلبتدائية  ينمعلم. قائمة ال1 جدولال

 أمساء املعلم الرقم

 ح. رحادي ۱

  S.Pd. Iماروانيت،  ۲

 .S.Pdمورسيايت،  ۳

 .S.Pdوحي فوجي م.،  ٤

 .S.Pdتري نور جاهيانينجسيه،  ٥



 .S.Pdسوجييم،  ٦

 .S.Pdمرسدة،  ۷

 .S.Eسييت حجر،  ٨

 .S.Pdفوجي هريييونو،  ٩

  .S.Pdرينا راهاجينج،  ۱۰

 S.IPإكا نورسانطو،  ۱۱

 .S.Pdهين جاريانيت،  ۱٢

  .S.Agسييت نورعيين،  ۱۳

 .S.Pdإسيت واردانا،  ۱٤

 .S.Pdباغوس أمحاد ويلداين،  ۱٥

 .S.Pd فيربي نور جهيا،  ۱٦

 .S.Pdبودي أستويت،  ۱۷

 .S.Pdفائزا نور دوي ر.،  ۱٨



 داليمان 19

 جونادة 20

 سوفريانا 21

 

  ۲۰۱٢/٢٠۱۷ سنة دراسيةالتالميذ  ظروفب. ال

 لو الفص جميع في الطالبعدد  قائمة. 2الجدول 

 عدد نثىاأل الرجال الفصل

IA ۱۲ ١٨ ۳٠ 

IB ۱١٦ ٤ ۳٠ 

IIA ۲۱ ۹ ۳٠ 

IIB ۱۸ ۱٦ ۳٤ 

IIIA ٢۷  ٢۷ 

IIIB  ۳۸ ۳٨ 



IVA ۳۱  ۳۳ 

IVB  ۳٦ ۳٦ 

VA ۳۳  ۳۳ 

VB  ٢۳ ٢۳ 

VIA ٢٩  ٢٩ 

VIB  ١٩ ۱۹ 

 ۳٦٢ اجملموع اإلمجايل

 

 . قائمة مشرفي الفصول3الجدول 

 المشرف الفصل

IA  ،مورسيايتS.Pd.  ،و سوجييمS.Pd. 

IB  ،تري نور جاهيانينجسيهS.Pd. 

IIA  ،مرسيدةS.Pd. 



IIB  ،سييت حجرS.E. 

IIIA  ،.وحي فوجي مS.Pd. 

IIIB  ،فوجي هريييونوS.Pd. 

IVA نورسانطو،  إكاS.IP 

IVB  ،هين جاريانيتS.Pd. 

VA  ،سييت نورعيينS.Ag. 

VB  ،إسيت وارداناS.Pd. 

VIA  ،باغوس أمحاد ويلداينS.Pd. 

VIB  ،رينا راهاجينجS.Pd. 

 


