باب الثانى
وصف عام حول المدرسة
أ.

تاريخ المدرسة
شجع بواسطة ظروف االقتصادية ،سياسة و اجتماع ىف ذالك وقت غري مواتية لذلك مل

يقدراحلكومة ىف تقدمي عامل تعليم .مث إجتمعت شخصيات حممدية بانتول .ىف ذالك وقت يبحث إىل
توحد قوة اإلرادة ملاساعدة حكومة  ي توويد الوسال التعليمية .من خالل مناقشة طويلة مث املتفق عليها
إىل إعداد مدرسة ثانوي ,مث يعرف مبدرسة ثانوي حممدية بانتول.
مدرسة ثانوي حممدية بانتول بنيت  ي بتاريخ  ١من أغاسطس  ١٦٩١مع رسالة القرار من رليس
حممدية جملس تعليم و تعليم فرع بانتول رقم ٧٩٠/ PB /١٦٩١ :بتاريخ  ٠٧يونيو  .١٦٩١مث أكد مرة
أخرى مع خروج ميثاق تأسيس مدرسة حممدية رقم  ٠٦٠٦ / M.٩١١ / DIY.٧١ /١٦٠٠ :بتاريخ
 ١٠رمضان  ١٩٦٠من  ١سبتمرب .١٦٠٠
ب.

مؤسسة المدرسة الثانوية المحمدية بانتول يوكياكرتا هم :
أ .رليس املدرسة

 :حممد أسراوي

ب .رليس التنظيم

 :سيدة حاسنة

ت .نالب رليس

Ismuba

 :مهاجر

ث .مدير

ت.

 :حممد موسا

MBS

ج .نالب الرليس املناىج الدراسية

 :ريني أستيانا

ح .نالب الرليس قاسم الطلبة

 :سوفرينطا

خ .نالب الرليس البنية االساسية

 :سيغيت نرينطا

د .نالب الرليس العالقة العامة

 :موغيانا

ذ .مناسق توجيو اإلرشاد

 :حاجة .مورتيين

الرؤساء المدرسة
 .١سليمان

١٩٦٤ – ١٩٧١ :

 .٢سوفرمان

١٩٧١ - ١٩٧٢ :

 .٣سوونضا

١٩٧٣ - ١٩٧٥ :

 .٤سوفاسرمان

١٩٧٥ - ١٩٨٨ :

 .٥مروان

١٩٨٨ - ١٩٩٩ :

 .٦سوبندي

١٩٩٩ - ٢١١٣ :

 .٧ىومن سفتافرتا

٢١١٣ - ٢١١٤ :

 . ٨حممد أسراوي

 – ٢١١٤ :اآلن

ث.

ج.

البيانات المدرسة
أ .اسم املدرسة

 :املدرسة الثانوية احملمدية بانتول يوكياكرتا

ب .تاريخ القيام

 ١ :أغاسطس ١٩٦٤

ج .درجة النتيجة

:أ

د .منرة اهلاتف

)٧٠٠١( ٩٩٠٧٠٧ :

ه .بريد اإللكرتوين

:

sma_muh_btl@yahoo.co.id

و .املواقع

:

sma-muhiba.sch.id

الموقع الجغرافي
إما نظر جمتمع  ي اختار ىذه املدرسة مع أن ىنالك نظر آخر مث جودة و التكاليف .أكثر

إسرتاتيجي موقع املدرسة سوف مطلوب بواسطة اجملتمع .مث موقع بأسعار معقولة مواصالت و ليس
أيضا بعيدا كذلك قريب مع مركو املدينة .عندما املدرسة سه الوصول إليها ،وبطبيعة احلال سوف
ياسه طالب  ي ذىاب إليها وكذالك ياسه اآلباء  ي نق ابنو إىل املدرسة.
ماساحة األرض ٩١٥٢ m2 :
ماساحة البناء

:

m2

٤٦٥١

ماساحة املاسجد  ١ × ٢٣ × ١٨ :مرت =  ٤١٤مرت
موقع ىذه املدرسة إسرتاتيجي جدا وىو لياست بعيدة و لياست قريبة مع مركو مدينة بانتول ،ولكن
بأسعار معقولة بواسطة املواصالت .وقع ىذه املدرسة حواي  km ١من بانتول .أما حدودىا :
.١

مشال حمدود بواسطة منول الاسكان.

.٢

شرق حمدود بواسطة منول سكان و حمكمة ارتفاع بانتول.

.٣

جنوب حمدود بواسطة شارع اوريب سومر ىارجو ,APBU ,سوتو كودس ,ومكتب الضرالب.

.٤

غرب حمدود بواسطة مورعة و الدكان.

عنوان الكام من مدرسة العالية حممدية بانتول يكون  ي منطقة مركو مدينة بانتول ،وىي شارع اوريب
سومر ىرجو ,رقم  A/١٤بانتول  ,٥٥٧١وحتديدا  ي قرية بانتول دون املنطقة بانتول ,يوجياكرتا ,ضمن
أق أكثر من  km ١١باجتاه اجلنوب مدينة يوجياكرتا.
وجود بناء ىذه املدرسة ىف أرض ممتلكات حممدية ,سابق حقول األرز الاسكان الذين لديهم مت شراؤىا.
 ي حني املباين القالمة تكون حق امللكية مدرسة كامال ,لتحكم و املعاجلة  ي جيدة.
ح.

الرؤية ،والرسالة ،و الهدف
 .١الرؤية

حتقيق املتعلمني إجناز و شخصية اإلسالمية
 .٢الرسالة
أ .حتقيق مدرسة منظم مع شعار ( T 5دخول منظم ،اللباس املنظم ،تنظيم ىف عملية تعلم والتعليم
 ،تنظيم العبادة ،واإلدارة املنظمة)
ب .تنفيذ التعلم اإلسالمي واإلبداعي واالبتكاري
ت .إنشاء رفيق قوي من احملمدية
ث .تنفيذ ( K 7األمن ،والنظافة ،والنظام ،واجلمال ،واألسرة ،والعار ،والتقوى)
ج .تطوير قدرات الطالب  ي اجلامع والفنون والرياضة
ح .تنفيذ تعليم مهارة احلياتية
خ .إنشاء مدرسة لغري املدخنني واملخدرات
 .٣اهلدف
أ.

حتقيق مدرسة منظم مع شعار ( T 5دخول منظم ،اللباس املنظم ،تنظيم ىف
عملية تعلم والتعليم  ،تنظيم العبادة ،واإلدارة املنظمة)

ب.

حتقيق التعلم اإلسالمي واإلبداعي واالبتكاري

ت.

تشك رفيق قوي من احملمدية

ث.

حتقيق ( K 7األمن ،والنظافة ،والنظام ،واجلمال ،واألسرة ،والعار ،والتقوى)

ج.

حتقيق قدرات الطالب  ي اجلامع والفنون والرياضة

ح.

حتقيق تعليم مهارة احلياتية

خ.

حتقيق مدرسة لغري املدخنني واملخدرات

خ .حال الطالب ثالث سنوات األخيرة
عدد الطالب

اجلملة

الاسنة

الناساء

الرجال

141

53

88

2015 - 2016

832

56

28

2016 - 2017

28

45

44

2017 - 2018

د .حال المعلمين السنة الدراسية ٢١١٨ - ٢١١٧
اجلملة

عدد املدرس

الدراسة

GTT

GT

1

-

1

Sarjana Mudah

1

1

0

D.3

32

15

17

S.1

2

-

2

S.2

ذ .حال الموظفين السنة الدراسية ٢١١٨ - ٢١١٧
عدد املوظفني

اجلملة

الدراسة

KTT

KT

2

1

1

SD

2

-

2

SLTP

7

-

7

SLTA

1

-

1

D.3

2

2

-

S.1

