
 الباب الثاني
 ليفورا يوكياكرتاغ نابمب محمديةصورة العامة بمعهد الشفاء 

 تاريخ معهد الشفاء محمدية .1

من يوليو  14/  1449 ذى احلجة من 14 معهد الشفاء بين يف التاريخ

انتول يوكياكرتا. الدينية ملدينة ب برسالة تعليق رئيس وزارة الشؤونيعين  م,1989

س خرالدين و األستاذ احلاج أمني رئيو يكون مشرفة املعهد مها األستاذ احلاج ف

  املاجسرت. و اجملتمع يشاركون يف بناء ىذا املعهد. 

معهد الشفاء حممدية بانتول يوكياكرتا ينقسم اىل قسمني, معهد البنني و 

ب الاانوية البا من ططال 136معهد الشفاء يبلغ معهد البنات. واآلن, طالب 

 1مشرفات.  4مشرفني و  5ية. و لتدبري احلجرات يف املساكن ىناك و العال

 تاريخ تسمية معهد الشفاء  .2

رتا مشركني دايوه بانتول يوكياكو كسابقة كان جمتمع قرية جو يف السنة ال

عموما و قليال من يكون مسلمني. ىم مل يعرفوا حقيقة الدين الصحيح. لذلك 

                                                           
1
  التاريخ في, بانتول الشفاء بمعهد بودي الدكتور الحاج األستاذ الشفاء معهد مدير مقابلة 



أكار املسلمني يف قرية جاكادايوه خيتلطون العملية الدينية بني اإلسالم و 

 النصارى. تلك احلالة تفسد توحيد دين اإلسالم. 

كياكرتا ل يو نظرا من تلك احلالة الفاسدة, بين معهد الشفاء احملمدية بانتو 

مدية يوكياكرتا. و مع ى الشفاء لةة الصحة, واتتالحا على موافقة مجاعة حم

 ليداوي مرض العقيدة جملتمع قرية جاكادايوه. 

 يوكياكرتا نتولامحمدية بشفاء هوية معهد ال

 ىوية معهد الشفاء 1,1دول اجل

 شرح هوية رقم

 معهد الشفاء حممدية بانتول يوكياكرتا اسم املعهد  .1

جاكادايوه, سوبر موليا, بانبانليفورا بانتول  موقع املعهد  .2

 يوكياكرتا

 ww.asysyifamuhammadiyah.sch.idw تصفح الوب  .3

 Ponpes Asy-Syifa Muhammadiyah حملة املعهد يف تصفح الوب  .4

 بانتول/يوكياكرتا املدينة/الوالية  .5

 معهد احلديث شكل املعهد  .6

http://www.asysyifamuhammadiyah.sch.id/
http://www.asysyifamuhammadiyah.sch.id/


  مقيم املعهد  .7

PCM Bambanglipuro Bantul 

 B. 9065 منرة القيد للمعهد  .8

 م 1994من يويل  18 تاريخ بناء املعهد  .9

 511344145416 منرة اإلحصائية للمعهد  .11

 

 د. ترتيب المنظمة في معهد الشفاء محمدية بانتول يوكياكرتا

 مدبر املنظمة 1,1اجلدول 

 مدبر املنظنة ترتيب املنظمة رقم

 H. Suwandi Danu Subrata رئيس  .1

 Drs. Mugiyanta, MSI 1 سكريتري  .2

 Muh. Taufiq Ar Rahman 1 سكريتري  .3

 H. Tri Utomo, S. Pd 1 أمني تندوق  .4

 Drs. Marzuki, M. Pd 1أمني تندوق   .5

جمليس   .6

 االستشارى

1. Dr. H. Marsudi Imam, M. Ag 

2. Sugeng Prihatin, S. H. 

3. Drs. Purwana, M. A 

4. H. Sumardi, B. A 



5. drg. Hendro Suwarno 

6. drh. Tenang Iswantoro 

7. Heru Irianto, S. Pd 

 المدرسة المحمدية بانتول جميع رؤسأ .8

 Drs. Budi Nurastowo Bintriman مدير املعهد  .7

 

 رؤية معهد الشفاء محمدية بانتول يوكياكرتا

تقوية روحية شباب احملمدية, كي يرقي نفسهم يف تبليغ شعار اإلسالم و  .1

 ا يف املنظمة.دعوة الدين و أيض

 بانتول يوكياكرتا للبنات رسالة معهد الشفاء محمدية

 القرآن.تربية الطالب تربية تامة, فيها تربية األخالق و تربية  .1

 ة و مهارة الكالم باإلجنليزية و العربية.رئسي  ليعد املعهد الطالب هلم  .2

 غرس محاسة الطالب يف ارتقاء إيديولوجية و شعار حممدية. .3

 ليعد املعهد الطالب املمتازين يف تعليم العلوم و نظرىم عن جنسيتهم. .4

 برنامج المعهد

 االجامعي .1

 ج متفوقة, البد أن نعرفها. منها:بانتول برام للبنات ملعهد الشفاء حممدية



 الكشافة . أ

لكل سنة, معهد الشفاء حممدية بانتول يوكياكرتا يرسل أربعة طالب 

  برنامج الكشافة الوطنية.ليذىبوا إىل جاكرتا يف

 الفنية . أ

من بعض الفنية ملعهد الشفاء حممدية بانتول فنية موسيقى أنكالونج. 

 و احلمدهلل أكار الطالب ماىرون يف لعب أنكالونج.

 اإلبداعية . ب

مجيع الطالب و املشرفني و األساتيذة يقدرون كتابة املقتطفات أو 

 1املمتحن. زة و اجليدة واحلكاية القصرية املمت

 القرآن  . ت

 حتسني القرآن  .1

 حتفيظ القرآن .2

 القرآن ترمجة .3

 تفسري القرآن .4

 السرية النبوية . ث
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 العقيدة . ج

 تعليم كتب "األتول الاالثة" .1

 د"تعليم كتب "فتح اجملي .2

 األحاديث . ح

 تعليم أحاديث "األربعني النووية" .1

 تعليم كتب "رياض الصاحلني" .2

 الفقو . خ

 HBTتعليم كتاب  .1

 تعليم كتاب "سبل السالم" .2

 اللةة األجنابية . د

ورة, اإلمالء, علم النحو, علم ا: املفردات, احملةتعليم اللةة العربي .1

 بقة اللةة العربية.اإلنشاء و مساالصرف, درس املطالعة,

تعليم اللةة اإلجنليزية: املفردات, احملاورة و مسابقة اللةة  .2

 اإلجنليزية.

 الترسيح. 1



 حممدية(طالب  )احتاد  IPM . أ

 ب الوطنحز  . ب

 دفاع النفس . ت

 )إمارة االستعداد لشباب حممدية( Kokam . ث

 تطوير شحصية الطالب  .3

 جإنتشار فنون موسيقى أنكالون . أ

 )تنمية فطرة تريام(  Life Skill . ب

 مهارة احلاسبة . ت

 احملاضرة )احلطابة باالث اللةات : إندونيسيا, إجنليزية, و العربية( . ث

 تعليم دعوة دين اإلسالم و تعليم املنظمة . ج

 جمعية معهد الشفاء محمدية بانتول  .ح

 عملية التعليم و التعلم رمسية .1

 مدية بامبانليفورا بانتول يوكياكرتامدرسة الاناوية حم . أ

 مدرسة العالية الشفاء حممدية بامبانليفورا بانتول يوكياكرتا . ب

 إنتشار املعهد .2

 تأدية الزكاة و اإلنفاق و الصدقة و اهلبة و الوقف . أ



 و املساكني و الضعفاء مساعدة اليتامى و الفقراء . ب

 ديةبناء مؤسسة تربية األيتام الشفاء حمم . ت

فخل العمل : بيت املال, و مزرعة تربية املواش, و تربية  . ث

 الفالح.

 ط. حقائق عدد الطالب 

 حقائق عدد الطالب 1,3اجلدول 

سنة الدراسة  الطالب/ة رقم

5102/5102 

سنة الدراسة 

5102/5102 

 شرح

 _ 65 86 طالب 1

 - 74 54 طالبة 1

 - 135 136  عدد الطالب

 تيذي. حقائق عدد األسا

 حقائق عدد األساتيذ 1,4اجلدول 

 الدائرة الواجبة اسم رقم



1 Drs. Budi Nuraswanto سليمان مدير 

1 Ipit Syarifah, S.Ag جاكارتا رعاية الطلبة 

3 Chusnul Azhar, S.Pd.I الموعان رعاية الطالب 

4 Sena, S.Pd.I غنونونج كيدول منهاج الدراسية 

5 Syaeful Amar فوربالينجا درعاية املعه 

6 Endra Wijaya بانتول مشرف 

7 Doni Oktama بانتول مشرف 

8 Qonita Lillah بانتول مشرفة 

9 Arif Yuda Wijayanto كالتني مشرف 

14 Latifatul Fajriyah يوكياكارتا مشرفة 

11 Salsabila Zufdi Amalia يوكياكارتا مشرفة 

11 Rahma Wulandari نوسى الشرقية مشرفة 

13 Muhasin فوربالينجا مشرف 

14 Willi Mufakih فوربالينجا مشرف 

 



 مدية بانتولوسائل المتوفرة في معهد الشفاء محك. ال

 حقائق الوسائل 1,5اجلدول 

استفاد  حال عدد وسائل رقم

 الوسائل

 شرح

غير  حسن   

 حسن

   فاسد

البناء  أ

 املعهد

      

  للصالة   1 1 مسجد 1

بيت  1

 املدير

  للسكان   1 1

مسكن  3

 األساتيذ

  للسكان   3 3

مسكن  4

 الطالب

  للسكان   3 3



فصل  5

 الاانوية

  للتدريس   3 3

فصل  6

 العالية

  للتدريس   3 3

     1 1 مكتبة 7

غرفة  8

رئيس 

 املدرسة

  للدوان   1 1

غرفة  9

 اإلدارة

  للمالية   1 1

  للديوان   1 1 غرفة املعلم 14

ام مح 11

 الطالب

14 13 5 1   

محام  11

 األساتيذ

5 3 1    



لبيت    1 1 تعاونية 13

 املال

 

لسيل   1 1 1 آبار 14

 املاء

 

  لألكل  1 1 1 مطبخ 15

 األثاث ب

 للمعهد

      

كرسي  1

 الضيوف

  للضيوف   1 1

  للدراسة 14 14 174 344 مقعد 1

  للدراسة 4 7 144 154 مكتب 3

     15 15 خزانة 4

 

 حممدية عمبانج ليفورى للبناتةرايف عمعهد الشفاء اجلمكان  .3



جكوديوه,  -حممدية للبنات وقع يف طريق يوكياكرتامعهد الشفاء 

 كياكرتا. و مسبريمليو, عمبنج ليفورى بنتول ي

  حممدية ىو :أما مكان معهد الشفاء 

 ىكتار  819.9314الواسع قرية مسبري مليو ىو  . أ

 : قرية فلبفنج و قرية تري رنكو, بنتول الشمايل -

 الشرقي : قرية فتاالن, جيتيس -

 اجلنويب : قرية مليو ددي, عمبنج ليفورى -

 الةريب : قرية غيالنج ىرجو, فنداك -

 

 


