
 الثاني بابال

 المدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا نظرة عامة

 تاريخ المدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا .أ

 رخريناآل على اعتمادا أقل يكون أن يف سوفاردي عبد الصمد الرغبة السيد من بدءا

 املطاف ايةهن يف ولكن. صديق من مساعدة مع الدين درس البداية يف. املكفوف معاق أنه رغم

 أو لالستحمام املياه لسحب وجود له قدمها اليت للمساعدة مكافأة تطلب لو كما صديق

 تمادهاع من بينة على كان انه وقال وأرخريا،. له الغذائية احلصص من جزء طلب طريق عن

 دراستها ةكيفي يف التفكري كان لذلك. مستمر بشكل يتم أن ميكن ال الذين اآلرخرين على

 اآلرخرين. مساعدة على االعتماد دون اإلسالمي الدين

  الدكتور   ونالعي مستشفىووتو"  ماردي" يف القصور أوجه على للتغلب علم انه قال و

وبومي رقم ة الطريق منجكاالجتماعي املكتب يف يعمل كان مثياف )تدريب أرضي املعوقني(. 

واآلن بنيت أرجونا فالزا(. وباإلضافة إىل ذلك، لديه اخلربة لعبت دينيا  املكتب السبق) ٦٤

نه اعلى الكمان الطاعة واخلربات، وتشتهر عريف )املدير العام لقسم التأهيل اإلجتماعي حىت 

 برايل يقةبطر  الكرمي القرآن على حصل سيط عريف حصل على اهتمام للمعوقني(. من رخالل

شالتوت )أستاذ األزهر  حممود أستاذ الدكتوراه من القرآن هذا ويستمد.٣٦٤١ عام يف األردن

تبه صيغة (، الذي كاإلسالمية الدينية املؤسسات دولةمصرى الذي جاء أىل إندونيسيا أستاذ يف 



مث تسليمه إىل مدرسة بالندين استبدال  ٣٦٩٣األجبدية العربية بطريقة بريال الذي صدر يف عام 

 .٣٦٩٤يف عام  القرآناسم مؤسسة وياتا كون، وأرخريا مت تأميم بريال 

 كتبةامل موظفي مساعدة طلب انه وقال برايل، بطريقة الكرمي القرآن قراءة أجل من

 مساعدة مع .١٣منجكوبومي رقم  الطريق على هي واليت منزهلا، عن بعيدة ليست اإلسالمية

 من نسخة تملتك أن ميكن مث ،(برايل) الرئيسية الصفحة يف الواردة القرآن قراءة تعليمات من

 . الزمر لنهاية بداية العنكبوت سورة على حتتوي اليت الكرمي القرآن

 أن ميكن ليتا الفوائد توفري عن فضال تستوعب أن ميكن الذي األساس القامة فكرته

 هعببا نزد، مقدس معرف، حجة واجد امهيدي وغريها. املكفوفني مساعدة بفضل تتحقق

مايو  ٣١"ياكيتونيس" )مؤسسة لرعية اإلسالم للمكفوفني( اليت أنشئن يف  املسمى مؤسسة

 انينجرات.سوريانتو فارت األساسي، العدل كاتب قبل منه(  ٣١٣٦حمرم  ٣) ٣٦٤٦

الكرمي والكتاب اإلسالمية بطريقة بريال، يف املرحلة  القرآنجانب رعاية نشر  و إىل

ويف  PGAPالسيد سوفاردي التدريس يف هذا . PGAPا املهاجع واملدرسة اخلاصة و املقبلة أسض

 وقال ذلك، ىلإ هناية املطاف مت تعيينة املعلم الدين اإلسالمي من قبل وزارة الدينية. وباإلضافة

 املدارس يف مدير أول وكان ،٣٦٤٣ عام يف إندونيسيا يف األوىل اخلاصة املدارسة تأسيس بدأ انه

 .اخلاصة

 حتويلها أىل املدرسة الثانوية PGAP، ٣٣/٣٦٣٩ رقم الوزراء جملس قرار على وبناء

 هذا لةمواص بعد .متريرها هلم من ومجيع طالب ثالثة تليها ٣٦٣١ لعام ارختبار أول يف. اخلاصة



 الدينية املدارس أو امةالع الثانوية املدرسة يف للشروع طالهبم لتمرير ياكيتونيس املدرسة الثانوية

مجعة حممدية  ،اإلسالمية الدينية املؤسسات دولة مثل الكلية إىل النهاية يف تذهب حىت عاليه

 يوكياكرتا، جامعة احلكومية يوكياكرتا وغريها.

 الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتالجغرافية المدرسة ا .ب

±  أسس من بأكملها املنطقة من جزء موقع املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا، هي

 رتا.، يوكياكمنرتجيرونقرية  دانونكارانقرية  ٦٤رقم  فارجنرتيتيسيف الطريق  بالضبط تقع اليت ١٢٢

 احلدود اليت ختيط املبين هم:

 دانونكارانمشال إرتكز على الطريق قرية  (1

 (Star Guest Houseالضيافة ) بيت ستار عظيم من الشرق إرتكز على املقبل (2

 اجلنوب إرتكز على املدرسة اإلبتدائية (3

 الغرب إرتكز على املنازل (4

 الهيكل المنظم .ج

 اهليكل املنظم املدرسة الثانوية يتكتونيس يوكياكرتا على النحو التايل:

 

 

 

 



 

 ٣جدول 

 الثانوية يتكتونيس يوكياكرتاالهيكل المنظم المدرسة 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = رخط االستغشار -----------معلومات: 

 1__________= رخط األمر            
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 الظروف المعلمين .د

 تا ميكناملدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكر  منصبهم يف املعلمني رخالصة إىل واستنادا

 .مؤقت دائم واملدرسني املعلمني من تتكون التدريس هيئة أعضاء أن القول

 يصل اكرتا مايف املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكي بالتدريس يقومون الذين للمعلمني بالنسبة أما

 .معلمني ٣٢

 يف موضح هو كما. أشخاص ٩ املؤقتني واملعلمني منتظم مدرسني مخسة من يتكون

 :التايل اجلدول

 ١جدول 

 الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتابيانات المعلم المدرسة   

 ١٢٣٤/١٢٣٣السنة الدرسة 

No Nama L/P Status Jabatan 

1 Agus Suryanto, S. Ag, M. Pd. I L PNS 

2 Supriatun, S. Pd. I P PNS 

3 Masruri Abdullah, S. E. I L GTY 

4 Dania Mustikawati, S.E P GTY 

5 Siti Sa’adah, S. Pd P GTT 

6 Wahyu Widayati P GTY 

7 Tri Umaryadi L GTT 

8 Sri Purwati P GTT 



9 Yantik Nurrokhmah, S. Ag P GTY 

10 Rini Setyani P2  

 الظروف الطالب .أ

 لك املذكور املكفوفني املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا ليس الطالب حالة تدرس

 بقايا يهالد تزال ال الذين الطالب بعض هناك ولكن ،(املكفوفني) البصرية اإلعاقة جمموع

 إىل ثالث طالب ١٢العدد اإلمجايل للطالب مت تقسيم  ١٢٣٣/١٢٣٤يف السنة الدرسية  .الرؤية

 ٦ والصف التاسع الثامن الصف من طالب ٣١ طالب، ٣١ : الصف السابع، وهيالفصل

 احلصول ،البحوث إىل ياكيتونيس. واستنادا مساكن يف يقيمون الذين الطالب طالب. معظم

 :التايل النحو على الطالب بيانات على

 ١جدول 

 بيانات الطالب الصف الثامن المدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا
No Nama Kecacatan Asrama 

Sedang Total Ya Tidak 

1 Adlan Rosyid Asshidiqi  √ √  

2 Aisyah Khairunnisa Nur Azizah √  √  

3 Amanda Udayaning Tiyas √  √  

4 Andi Santoso √  √  

5 Anisa Widiastuti  √ √  
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6 Anita Anggraini Wahana √   √ 

7 Arief Ardiyanto  √ √  

8 Avia Cahyani Putri √   √ 

9 Evita Sari Roffingudarojah √  √  

10 M. Nabil Salim Asqolani √  √  

11 Rizka Nur Safitri  √ √  

12 Tri Gunawan √  √  

13 Wahyu Riski Pambudi3  √  √ 

 

 حالة البنية التحتية .ه

 عام بشكل يميةالتعل املرافق .التعليمية املرافق أن التعليم عامل يف املهمة اجلوانب أحد

 لوجودها لالزمةا التحتية والبنية املرافق وإدارة .التعليم سيئة أو جيدة نوعية دعم من واحدة هي

 .املدارس يف التعليمية العملية لنجاح جدا داعما يكون أن

 املرافق هيزجت، املدرسة الثانوية ياكتونيس يوكياكرتا التعليم نوعية لتعزيز حماولة ويف

 :التايل اجلدول يف مكتوب هو كما .التعليمية
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 ٦جدول 

 قائمة حالة البينة التحتية
No Jenis Gedung Jumlah 

1 Ruang Kepala Madrasah 1 

2 Ruang Tamu Kepala Madrasah 1 

3 Ruang Guru 1 

4 Ruang Kelas 7 

5 Ruang UKS 1 

4 Aula 1 

6 Ruang Musik 1 

7 Musholla 1 

8 Toilet 2 

9 Ruang BP 1 

10 Ruang Perpustakaan 1 

 
 


