
 الثاوي بابال

 العصزي معهد دارالهدي ب ةعام ىر ص

 أ. املىقع الجغزافي

 الػصشي : مػهذ داسالهذى   . اظم اإلاذسظة۱

 : مؤظعة إبشاَيم الشحمً . اظم اإلاؤظعة۲

 : الحاج. ثاثىغ غبذالشحمً  . اإلاؤظغ٣

 . خشيجي مػهذ داس العالم الصيامغ(۱٩٥٣ظبحمبر  ۱٣)

 )البىات( ٣٠٠٣)الشجاٌ( و  ۱۱۱٦:   يلف الػام

 اظم مذيش اإلاػهذ: 

  ألاظحار. هوس غفيف الذيً. اإلااجعحير 

غام  Spiners، مشحلة  بمػهذ داسالعالم غىطوس . خشيجي ۱۱٨٠أهحوبش  ۱٠)

۱۱٩۱ 

ألاظحار. إيبان سيذفاهذيً. اإلااجعحير 

، فوهوغوسو، شظالة. خشيجي بمػهذ الحذيثة آل۱۱٨٠يوهيو  ٥،  )ثاصيم

 (۲٠٠٠كية في غام ظلهووغ. جاوى الشش 

 اللشان حافظاإلااجعحير، ، ار. الحاج. أجات ششيف َذاية هللاألاظح 

، ۱٠. خشيجااااي بمػهااااذ داسالعااااالم الحذيثااااة، مشحلااااة ۱۱٨٣يىااااايش  ۱٧)غاااااسوت، 

 (٣٠۱٨/ ٣٠۱٧غىطوس  PKU XI UNIDA خشجي و  ٣٠٠۱الػام 



 

 . الػىوان: ٤ 

 أ. اللشية: بالوواهج

 ب. اإلاىطلة: بىجاس

 اإلاذيىة: بىجاسج. 

 د. ملاطػة: جاوى الغشبية

 ١٣٦٤۲ٌ. الشمض البريذي: 

 ٠۲٦٥ -۲٣٦۲٦٥٣و. سكم الهاثف / الشكم الحػشيفي: 

 (٧٨٧) = ( البىات٦٠،  الشجاٌ )۲٥۱:  . غذد الطالب٥

   (۲٥) = ( البىات۱٧مذسًظا، الشجاٌ ) ٤۲:  . غذد اإلاػلمين٦

 العصزي . ملف معهد دارالهدي ب

 العصزي . رؤية ورسالة معهد دارالهدي ۱

فاااي ثقليااام مؤظعاااة ومشهاااض جػلي ااا  إظاااالمي  الػصاااشي ثحمثاااؤ س ياااة مػهاااذ داسالهاااذى 

 واإلامحاص ، محفوق ، أخالقي ، وإظالمي. اإلاهمة هي:

 هقو جشىيؤ خير أمة. ةأ. جشىيؤ أمة محفوك

ؤمىين اإلاعاااااااالمين الاااااااازيً َاااااااام الفا ااااااااؤ، واللااااااااذس  ب. ثثليااااااااف وثطااااااااويش أمااااااااة مااااااااً اإلااااااااا

 ، والحفىير الحش ، وخذمة اإلاجحمؼ.واإلاػشفة، الجعذية



 ج. ثقعين جود  اإلاواسد البششية بطشيلة مبرمجة ومعحمش .

للاااااااشآن الىاااااااشيم ، الحاااااااذي  ، وغ ااااااا  ا جػحماااااااذ غ ااااااا  د. ثطاااااااويش اإلاىااااااااتي الذساظاااااااية ال ااااااا 

 أظاط البيئة.

ثلاااااااوى  يماااااااان و ؤلا  ماااااااؼٌ. وشاااااااو غاااااااً اإلااااااااواطىين الااااااازيً لاااااااذ  م   صاااااااية إهذوهيعاااااااية 

 هلل. غ  

 و. ثطويش البيية الحقحية ثذسيجيا.

 ص. بىاء الاكحصاد اإلانه .

 . املىاهج الدراسية٢

مااااااااؼ مااااااااى ي  جػاااااااااون  الػصااااااااشي اإلاىااااااااتي الذساظااااااااية والحااااااااذس غ فااااااااي مػهااااااااذ داس الهااااااااذى 

KMI  البااااااااااارامج اإلامحااااااااااااص  و َااااااااااازا وصاس  الذييياااااااااااة.)ولياااااااااااة اإلاػلماااااااااااين ؤلاظاااااااااااالمية( ، غىطاااااااااااوس ، و 

، شان ، اللغاااااااااااااة الػشبياااااااااااااة وؤلاهجلي ياااااااااااااةقفااااااااااااايظ اللاااااااااااااثفىااااااااااااا  مػهاااااااااااااذ داس الهاااااااااااااذى الػصاااااااااااااشي : 

والليااااااااااااااد  ، وسيااااااااااااااد  ألاغمااااااااااااااٌ ، والىشااااااااااااافية رات الحوجااااااااااااا  الاجحماااااااااااااا ي ، ليعاااااااااااااد ثا ػاااااااااااااة 

لاااااااااابػمل ألاحااااااااااضاب واإلاااااااااااذاسط ال اااااااااا  ثل اااااااااا م  شااااااااااػاس اإلاػهااااااااااذ   اإلاػهااااااااااذ يلااااااااااوم فااااااااااوق الجميااااااااااؼ 

 ة.الطوائف . لغة الاثصاٌ اإلاعحخذمة في اإلاقادثة اليومية هي الػشبية وؤلاهجلي ي

 العصزي . ألاساثذ و الطالب بمعهد دارالهدي ٣

ثقااااااااد سغاياااااااة ملاااااااذمي  والشغايااااااااة فاااااااي ال لفيااااااااات  الػصاااااااشي لاااااااؼ مػهاااااااذ داس الهااااااااذى ي

الحػليميااااااااااااة اإلاخحلفااااااااااااة واإلاىاااااااااااااطم ألا اااااااااااالية. يحااااااااااااولف غااااااااااااذد مػل اااااااااااا  مػهااااااااااااذ داس الهااااااااااااذى 



مػلماااااااااة مااااااااً خشيجاااااااااي  ٣٥مػلمااااااااا و  ٧۱مذسًظااااااااا يحاااااااااولفون مااااااااً  ٤٣حااااااااا  ماااااااااً  الػصااااااااشي 

ومػهااااااذ الشظااااااالة و مػهااااااذ داس العااااااالم غاااااااسوت و  غىطااااااوس   PKU UNIDAغىطااااااوس، و 

 الزيً أثموا جػليمهم ببيالوسيوط. الػصشي مػهذ داس الهذى 

طالًباااااااا. إع ااااااام جميًػاااااااا   ياااااااوثون   ٣٥۱ الػصاااااااشي غاااااااذد طاااااااالب مػهاااااااذ داس الهاااااااذى 

ماااااااااً مذيىاااااااااة باهجااااااااااس فقعااااااااا  ، باااااااااؤ َىاااااااااان أيً اااااااااا ماااااااااً خااااااااااسج باهجااااااااااس مثاااااااااؤ جاهشثاااااااااا،  

، وظاااااااااااااااااااااياميغ، وجااااااااااااااااااااااسوت، وثاظااااااااااااااااااااايىما يا، وظااااااااااااااااااااايالواب، وثااااااااااااااااااااااهجيراهج، وبييا اااااااااااااااااااااى 

 وبشيبغ، وميرووي، ومىاطم أخشى.

 . مىحة دراسية٤

َااااااااااام أطفااااااااااااٌ ماااااااااااً الطبلاااااااااااة  الػصاااااااااااشي أهثااااااااااار طاااااااااااالب مذسظاااااااااااة مػهاااااااااااذ داس الهاااااااااااذى 

. لييوهاااااااااااوا كااااااااااادسيً غ ااااااااااا  الاااااااااازَاب إ ااااااااااا  اإلاذسظاااااااااااة دوااااااااااا الاكحصااااااااااادية اإلاحوظاااااااااااطة إ اااااااااا  ألا 

 م. س ياااااااة َااااااازٍ الشاااااااشو ، افحاااااااح  داس جياااااااًذا، فهااااااام بقاجاااااااة إ ااااااا  اإلاااااااااٌ إلاوا ااااااالة دساظاااااااا 

 الهذى بشهامج للمى  الذساظية باإلاػايير الحالية:

غ اااااااا  دسجاااااااة اخحباااااااااس  ػااااااااذ الاخحياااااااااس هصااااااااف ثطااااااااويش يااااااااً أ. خمعاااااااة أٌو مااااااااً الفااااااااائض 

 مً إهفاق البىاء.

)كشيااااااااااااة بااااااااااااالوهىج ،  الػصااااااااااااشي ب. للمىطلااااااااااااة اإلاقيطااااااااااااة ببيئااااااااااااة مػهااااااااااااذ داس الهااااااااااااذى 

كشياااااااة جاجااااااااوس( الشظاااااااوم اإلاذسظاااااااية اإلاجاهياااااااة أثىااااااااء ؤلاكاماااااااة فاااااااي مػهاااااااذ داس الهاااااااذى 

 .الػصشي 



ج. ثااااااااااوفير ثياااااااااااليف  عااااااااااايطة للطااااااااااالب اإلاقاااااااااااشومين مااااااااااؼ ألاحياااااااااااام واللواغااااااااااذ ال ااااااااااا  

 .الػصشي و ػت ا اإلاؤظعة مػهذ داس الهذى 

 . إدارة الصعىد وأوشطة الطالب٥

ظاااااااغة  أسبااااااؼ وغشااااااشيًا  مػااااااا غ اااااا  مااااااذاس واحااااااذ  مااااااً خصااااااائ  اإلاػهااااااذ هااااااي الحياااااا

(، ثقاااااااااد إشاااااااااشا  OP٣Mال ااااااااا  ثىةمهاااااااااا مىةماااااااااة طاااااااااالب مػهاااااااااذ داس الهاااااااااذى الػصاااااااااشي )

وسغاياااااااااة وثوجيااااااااا  ماااااااااً ألاظااااااااااثز و سغاياااااااااة الطاااااااااالب ح ااااااااا  ياااااااااحمىً جمياااااااااؼ الطاااااااااالب ماااااااااً 

 الػيش مى بطة ومىةمة، فيما ي ي أوشطة مػهذ داس الهذى الػصشي.

 اليىمية ةوشطألا. ١

 اليشاط الىقت الزقم

۱  
00.00 – 00.30 

 

اظخيلاظ الىوم وث جذ وثالو  اللشآن ظواء فاسدية 

 أو جماغة ثقد إششا  الطالب أو اإلاػلمين.

٣ 

00.30 – 00.00 

 لوات في  ال  الصب  والزهشى ، ثقفيظ 

 ظ اللشانمػهذ ثالو  وحف اللشآن وال   ثىةمها

. وؤ الػصشي لحطويش اللشآن مػهذ داس الهذى 

بقفظ هصف جضء في وؤ الفصؤ  طال  ملضم

 الذسا ى .

 الاظحقمام، جعحػذ للزَاب إ   اإلاذسظة والفطوس  00.30 - 00.00 ٣



  ال  ال ح  00.00 - 00.30 ٤

٥ 

00.00 - 00.70 

شهة الػشش دكائم( كبؤ بذء )ح GSMثىفيز 

والزي يىةم  كعم الىةافة والصحة في  ةالذساظ

OP0M. 

٦ 00.70 - 01.70 KBM  الحػليم والحػلم()أوشطة 

 ساحة 01.30 - 01.70 ٧

 )أوشطة الحػليم والحػلم( 77.30 - 01.30 ٨

۱ 

77.30 - 74.30 

 ال  الةهش جماغة ، ثلي ا ثالو  آيات  ظ راحة ، وا

.  ػذ OP0Mالىش ى  مشثبة حع  كعم الحذس غ 

رلً يخىاٌو جميؼ الطالب الغذاء و عحػذون 

 أخشى. مش  إلاحا ػة أوشطة الحػليم والحػلم

 )أوشطة الحػليم والحػلم( 73.30 - 74.30 ۱٠

 ال شوج مً الفصؤ والاظحػذاد لذخٌو اإلاسجذ 70.00 - 73.30 ۱۱

۱۲ 

70.00 - 70.30 

 ال  الػصش جماغة، ثلي ا كشاء  آيات مً آيات 

الىش ى ، اإلاػصوسات و ألاظماء الحعن  مشثبة 

 .OP0Mحع  كعم الحذس غ 

۱٣ 
70.30 - 70.00 

ثطوس اللغة الػشبية  OP0Mيىةم كعم اللغة 

 وؤلاهجلي ية )اإلافشدات(

ألاوشطة الالمى جية ثحفم مؼ وؤ مجموغة طالب  70.30 – 70.00 ۱٤



 .OP0Mثخ ؼ للعم الشيا ة والفىون في 

۱٥ 
70.00 – 70.00 

ألاوشطة الش صية للطال ، وؤلاظحػذاد لذخٌو 

 اإلاسجذ.

۱٦ 

70.00 – 71.00 

كشاء  اللشآن ،  ال  اإلاغشب جماغة والزهش ، ثلي ا 

حالكة ثقعين و ثقفيظ اللشآن ال   يىةمها 

و مؼ  الػصشي مػهذ داس الهذى LPTQH كعم  

الحافظ. وؤ طالب مل  م بقفظ الهذ  هصف 

 اء ال  غش جضء في وؤ الفصؤ الذسا ى . ثم

 جماغة.

 ثىاٌو الػشاء 40.00 - 71.00 ۱٧

۱٨ 

40.00 - 47.70 

ثلي ا أوشطة الحػلم ، أو ثقفيظ معحلؤ سثبد مً 

بالحػاون مؼ سغاية الطالب  KMIكبؤ كعم 

 وجع رشذ اإلاػلم.

۱٩ 

47.70 – 47.00 

الذغاء، وكشاء  ظوس  اإلالً والغياب كبؤ الىوم في 

اإلاسجذ. يج  غ   جميؼ الطالب الح وس 

 واإلاشاسهة في َزٍ ألاوشطة.

 ساحة. 00.00 – 47.00 ۲٠

 

 



 ألاوشطة ألاسبىعية. ۲

 الجدول الثاوي

 العصزي فيما يلي ألاوشطة ألاسبىعية لطالب معهد دار الهدي 

 اليشاط اليىم الزقم

ألاوشاااطة واإلاػحااااد ، للطاااالب  ػاااذ  اااال  الفجاااش اظاااحمشاس  ألاحذ ۱

ماااااؼ اإلاقادثاااااة، جاااااشي فاااااي الصااااابا  ، والشيا اااااة، ثىةياااااف 

اظاااحمشاس ماااؼ الػاااام )ثىةياااف البيئاااة اإلاف لياااة(، وفاااي اللياااؤ 

 أوشطة اإلاجود .

   يوجذ جغيير مً الجذٌو اليومي ؤلاثىين ۲

هحاب ألا فش.أوشطة خطابة  كشاء كبؤ  ال  اإلاغشب ،  الثالثاء ٣

 لغات، الاهذوهيعية والػشبية وؤلاهجلي ية. ٣

 امقادثة  بق ألاسبػاء ٤

غاء دساظة مػا  ػذ  ال  دساظة ليلة الجمػة ود غخمي ٥

 جماغة.اإلاغشب 

 الن اس، ألاوشطة الىشفية الصبا ، دساظة جػليم اإلاػلم الجمػة ٦

  .ءالليؤ،  ثقعيىاللشامعائا، مشجػة الذسوط جماغة 

الليؤ، حفظ  الصبا ، والجذٌو اليومي الػادات العبد ٧

الحذي  ألاسبػين وال طابة الػشبية ؤلاهذوهيعية 



 وؤلاهجلي ية.

 

 . ألاوشطة الشهزية٣

 الثالثالجدول 

 العصزي فيما يلي ألاوشطة الشهزية لطالب معهد دار الهدي 

 اليشاط الىقت الزقم

 م اللشانحخ جمػة ألاو  ال ۱

  ال  الح جذ جماغة ةجمػة الثاهيال ۲

 ، في وكد فش غةؤلاظخئزان لطالب ةجمػة الثالثال ٣

 ؤلاظخئزان طالب لزَاب إ   العوق  جمػة الشبؼال ٤

   OP٣M الحلشيش الشهشي  غجمػة ال امال ٥

 

 و ثطىره هثاريخمعهد دار الهدي العصزي: . ٤

ػهذ وغاالم الحػلايم ، وخا اة لحمىاين الىااط فاي اإلامً خالٌ إيالء الاَحمام لحطويش 

حاجة إ   بازٌ جهاود حثيثاة لطباغاة البشاش محفوكاة. لهازا الغاش  ، َىاان حاجاة أيً اا إ ا  

بو اااااؼ خطااااال كصاااااير  ألاجاااااؤ  الػصاااااشي بيياااااة ثقحياااااة فائلاااااة ، لااااازا ثلاااااوم مػهاااااذ داس الهاااااذى 

 ومحوظطة ألاجؤ وطويلة ألاجؤ. و ف الحخطيل َو:



إ   ثقعين اظاحخذام اإلاشافام  الػصشي غ   اإلاذى اللصير ،   ذ  مػهذ داس الهذى 

 اللائمة وثقعين جود  اإلاواسد البششية.

لحقعاااااااين اإلاشافااااااام  الػصااااااشي داس الهاااااااذى  أ. غ اااااا  اإلااااااااذى اإلاحوظااااااال ، ثخطاااااال مػهاااااااذ

الحػليميااة فااي شاايؤ مباااوي لحصااب  مباااوي كياظااية بقياا  ثصااب  أماااهً آمىااة للااحػلم 

مشيقة ويمىً أن ثاذغم ثىفياز الحػلايم والاحػلم اإلاىاظابين. خطاة الحطاويش فاي شايؤ: 

 غشفة الذساظة ، ظىً الطالب ، داس اإلاػلمين ، اإلابن  / اللاغة ، اإلاىحبة واإلاخحبر.

يمىاااااً أن ثياااااون مياًهاااااا  الػصاااااشي . غ ااااا  اإلااااااذى الطوياااااؤ، ثلاااااوم مػهاااااذ داس الهاااااذى ب

 للحػلم مً اإلاعحوى الابحذائي إ   اإلاعحوى الجامعي إلاػياس الذو ي.

 ىفوىن ن واملى . املعلم٥

فيمااا ي اااي أظااماء اإلاػلماااين واإلااااوسفين الاازيً هشظاااوا أهفعاااهم فااي مذسظاااة داس الهاااذى  

 ؤلاظالمية الذاخلية الحذيثة:

 الىضع قسم الشهادة اسم قمالز 

 إفان سدفً الذيً ٧

Ifan Ridpanudin, M.Pd 

 

S4  ال ربياااااة / إداس  الحػلااااايم

 ؤلاظالمي

GTY 

 

 هوس الػفيف الذيً    ۲

Nurapipudin, M.Pd 

S4  ال ربياااااة / إداس  الحػلااااايم

 ؤلاظالمي

GTY 

 GTYإداس  الحػلااااايم ال ربياااااة /  S4 أجات ششيف َذاية هللا ٣



H. A. Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I ؤلاظالمي 

 أحمذ صيً   ٤

Ahmad Jaeni, S.Pd.I 

S7 ال ربية GTY 

 هً هً إظىىذاس ٥

Kunkun Iskandar, S.Pd 

S7  ؤلاهذوهيعاااااااااااااااية لحػلااااااااااااااايم

 اللغة وألادب

GTY 

 َىذسى فشماها ٦

Hendri Permana, S.H 

S7  ٌشاااااااااااااااااااااااااااااااش ػة/ أحاااااااااااااااااااااااااااااااشا

  حعية

GTY 

 غبذ الشيوس  ٧

Abdul Syukur, S.T 

S7 َىذظة GTY 

 خاطمة العػذية ٨

Khotimatus Sa'diyah, S.Pd 

S7 جػليم اللغة ؤلاهجلي ية GTY 

 إيال واملة ۱

Ela Kamila, S.Pd.I 

S7 ال ربية GTY 

 ديذي معشوس  ٧٠

Dede Masruroh, S.Pd 

S7 الحػليم الاكحصادي GTY 

 إيال ظولع ري  ٧٧

Ella Sulastri, S.Sos 

S7   غلاااااوم الاثصاااااااٌ / إداس

 الاثصا ت

GTY 

 لي   غين الحيا  ٧۲

Laila Ainul Hayah, S.Pd.I 

S7 ال ربية GTY 

 لياء َىذسلياء ٧٣

Lia Hendarlia, S.P 

S7 الضساغة / الضساغة GTY 



 إيي  فشو  هىغي  ٧٤

Ika Perwatiningsih, S.Pd 

S7 غلم ألاحياء الحػليم GTY 

 ثشى جوسجي ٧٥

Tri Juarti, S.Pd 

S7 ال ربية GTY 

 إين  هوس غين ٧٦

Eni Nuraeni, S.Pd 

S7 الشيا يات GTY 

 ظن  َبيبة ٧٧

Siti Habibah, S.Pd 

S7 في ياء GTY 

 إيىوسياو  ٧٨

Ai Nuryani, S.Pd 

S7 ال ربية GTY 

 د ى  فشهم ظاسى  ٧۱

Desi Purnamasari, S.Pd 

S7 ال ربية GTY 

 ثيا هشثً أدى ۲٠

Tia Kartika Adi, S.Pd 

S7  الاجحماغيةالػلوم GTY 

 إمي أبشياو  ٣۱

Emmi Apriani, S.Pd 

S7  اللغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وألادب

 ؤلاهذوهيسى 

GTY 

 ثشظىا غمووغ ٣٣

Trisna Gumiwang, S.Pd 

S7 جػليم اللغة ؤلاهجلي ية GTY 

 أسياء دظان ٣٣

Arya Disan, S.Pd 

S7 اللغة وألادب GTT 

 هوس حعىة ٣٤

Nurhasanah, S.Pd. 

S7  / الحػليمPBA GTT 



 غبذ الغفوس  ٣٥

Abdul Ghofur 

MA الػلوم الاجحماغية GTY 

 دوى سثيعاسى  ٣٦

Dewi Ratnasari 

MA ثقفيظ GTY 

 وهذى أبشياها ٣٧

Windi Apriana 

MA الػلوم الاجحماغية GTY 

 إهذٍ هوسفا لة ٣٨

Endah Nurfadilah 

MA الػلوم الاجحماغية GTY 

 أي إيفاء ٣٩

Ai Eva Purnama 

MA  الاجحماغيةالػلوم GPP 

 هوس واحذ صلىشهين ٣٠

Nurwahid Zulkarnaen 

MA الػلوم الاجحماغية GPP 

 َادى فشميشة ٣۱

Hadi Firmansah 

MA الػلوم الاجحماغية GPP 

 هجلة العجي   ٣٣

Najlatul Ngajizah 

MA الػلوم الاجحماغية GPP 

 باغوط هوس خالم ٣٣

Bagus Nurkholiq 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 ثىذسى مو ها ٣٤

Maulana Chandra 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 فئق فشهما سبن  ٣٥

Faiq Purnama Robbani 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 GP الػلوم الاجحماغية MA جين الذيً ٣٦



Jainudin 

 مقمذ خاط  ألامم ٣٧

Muhammad Khotibul Umam 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 ديذي  الحات ٣٨

Dede Solihat 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 َاها غيفيرى هوس غائعة ٣٩

Hana Geffira Nur'aisah 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 إيىا هشلىاء ٤٠

Ina Karlina 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 لطفية ألادوية ٤٧

Lutfiyah Aladawiyah 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 ظيحاء غملياء ٤٣

Sinta Amelia 

MA الػلوم الاجحماغية GP 

 دَشى سميشة ٤٣

Dahri Romansyah, A.Md 

D0  َىذظااااااااااااااااااااااااااااة شاااااااااااااااااااااااااااابيات

 الحاظوب

Staff TU 

 فاوي ظشي لعحاسي  ٤٤

Fany Srilestari, S.Pd 

S7 جػليم الشيا يات Staff TU 

 دهذي مو ها ٤٥

Dandi Maulana, S.Pd 

S7 ال ربية Staff TU 

 دسي سظىا فشمىا ٤٦

Deri Resda Permana, A.Md 

D0 َىذظة اإلاػلوماثية Staff TU 

 إيذى هشهيعي  ٤٧

Ida Kurniasih 

SMK الاكحصاد Staff TU 



 أغووغ مقمذ ٤٨

Agung Muhammad 

SMK الوظائل الغىية Staff TU 

 

GTY اإلاذسط دائم اإلائععة 

GPP اإلاذسط  ػذ الجذمة 

GTT اإلاذسط غير دائم 

GP اإلاذسط ال ذمة 

 

 . الطالب٨

 السادسالجدول 

 العصزي بمعهد دار الهدي  KMI ٢ما يلي هى طالب فئة 

 جيغ خلفية اإلاذسظة اظم الشكم

 م MI Khoiro Ummah صلف  حىيفة العل   ٧

 م SDN 0 Rancah شفاء ثليا ظلعبيال ٣

 م SDN 7 Bangun Sari سح   غضيض  ٣

 م MI Insantama هي   هشو  َشميشة ٤

 م MI Sidaharja 7 فوو  ٥



 م MI Insantama ظلعبيال ف ري وغشاَا ٦

شى  ٧  م SDN Cintaratu س شا الَض

 م MI Muhammadiyah Majenang صهش  غحثا ٨

 م SDN 0 Bantar Panjang وعو  ثابحة رَابية ٩

 م SDN 7 Banjar هيرى س عا ف رى  ٧٠

 م SDN 7 Bantar أدي   أيو ظوسحمان ٧٧

شى  ٧٣  م Ponpes Sajada لي   الَض

 م SDN 0 Banjar هجوى هوس ظيام ٧٣

 إهذاٍ ولىذاسي  ٧٤
SDN 0 Balokang م 

 هج   أولياء خير اليعاء ٧٥
SDN 7 Tembong Raja م 

 م SDN 0 Ci Manggu اليعاء ف رياو  ٧٦

شى  ٧٧  م SDN 7 Hegar Sari هبيال الَض

 م SDN Pahlawan ديفا سظاليىا ٧٨

 م SDN 7 Mulya Sari أم  ليلة الجىة ٧٩

 م SDN 8 Banjar ظلوى ف ري هج   ٣٠

 م SDN 0 Reja Sari سيشيً ميعش  ٣٧

 م SDN 0 Banjar وعاء إظحلامة ٣٣

 م SDN 0 Sidarahayu لين  هوس غين ٣٣



 م MI Insan Teladan ف يال ف ريان ٣٤

 م SDN 7 Jaga Baya أكؤ ٣٥

 م SDN 7 Beber إيف  فاطمة ٣٦

 م MI Raudhatu As Salam إثيا ف رى  ٣٧

 م SDN 0 Reja Sari فشدى ظلعخياو  ٣٨

 م SDN 7 Tridaya Sakti ميشاء ٣٩

 م SDN 0 Bantar Panjang  وو  هوفيحا ظاسى  ٣٠

 م SDN 0 Banjar أولياء ٣٧

 م MI Insantama ظبيال حعن  ٣٣

 س SDN 7 Ci Kampek Selatan م. فلشى غبذ العالم ٣٧

 س SDN 4 Ci Gayam غيلىغ مشثين ٣٨

 س SDN 3 Malaka Sari سحمد فا لة ٣٩

 س SDN 0 Karang Asih مقمذ دفاء الحاق ٤٠

 س MI Nurul Hidayah هوس ف لبيشة ٤٧

 س SDN 4 Banjar Sari فاسد أمش ٤٣

 

 

 



 الجدول السابع

 إلهجاس الطالب في معهد دار الهدي ٢١٠٩فيما يلي بياهات لعام 

 معلىمات البطل الزقم

للىاشئين في معحوى مذيىة  PENTAS PAI“ ”الػشبيال ل  ٣ ٧

 باهجاس

 مذيىة باهجاس إلاعحوى   “ Marawis “ FSNمعابلة ٧فش ة  ٣

للىاشئين في معحوى  PENTAS PAI“ ”معابلة ثالو  اللشان ٣ ٣

 مذيىة باهجاس

للىاشئين في  PENTAS PAI“ ”معابلة حفظ اللشان ٧ ٤

 معحوى مذيىة باهجاس

خمعة جضء   PENTAS PAI“ ”اللشانمعابلة حفظ  ٣ ٥

 للىاشئين في معحوى مذيىة باهجاس

خمعة جضء   PENTAS PAI“ ”معابلة حفظ اللشان  ٧ ٦

 للىاشئين في معحوى مذيىة باهجاس

 معابلة حفظ اللشان اإلاعحوى آلاظيوي  ٣ ٧

 

 

 



 . املزافق والبيية التحتية ٩

ألاَذا  الحػليمية. لً ثيون اإلاشافم والبيية الحقحية هي أَم الػىا ش لحقليم 

 اإلاؤظعة الحػليمية مثالية ومحلذمة إرا واهد اإلاشافم اإلاوجود  لذ  ا غير وافية.

 الجدول الثامً

 العصزي ما يلي هى البيية التحتية بمعهد در الهدي 

 املعلىمات عدد الغزفة الزقم

الىةشية / الفصٌو  ٧

 الذساظية

 اإلاىح  والىشا ى  ، العبوس  ، لوحات ٧٤

 الشظم.

الىمبيوثش ، والجذاٌو ، وال ضاهات ،   ٧ غشفة مخحبر الحاظوب ٣

 والىشا ى  ، ظماغات.

الىمبيوثش ، والجذاٌو ، وال ضاهات ،  ٧ غشفة مخحبر اللغات ٣

 والىشا ى  ، ظماغات.

خضاهة ، أدوات البيولوجيا ،  ٧ غشفة مخحبر ألاحياء ٤

والىشا ى  ، والجذاٌو ، لوحات 

 الشظم

 خضاهة ، اإلاجالغ الحىةيمية ٣ اإلاىحبة غشفة ٥

اإلاىح  والىشا ى  وخضاهة اإلالفات  ٣ غشفة اإلاػلم ٦



 واإلاشوحة

اإلاىح  والىشا ى  واللوحات الهييلية  ٧ غشفة اإلاذيش ٧

 واإلاشوحة

 اإلاىح  وهشا ى  ولوحات سظم ٧ غشفة الحوجي  اإلاشوس  ٨

مبن  / كاغة محػذد   ٩

 ألاغشا 

، الػاس   ظاغة الحائل ، أسيىة ٧

 ،اإلاشوحة

٧٠  ٌ  ظشيش ، وموصع ، وخضاهة ٣٦ الف 

 اإلاسجذ ٧٧

 

حة ، اللشآن ، اإلايىشوفوهات ، اإلاشو  ٣

 إمامة ، سجاد  ، خضاهة، العبوس .

الػىا ش ال   هادسا ما جعحخذم / كذ  ٧ مخضن  ٧٣

 فعذ

مشوحة ، موصغات ،اإلاىح ، هشا ى  ،  ٧ معاحة إداسية ٧٣

 همبيوثش.خضاهة ملفات ، أجهض  

ظشيش ، مىح  ، هش ى  ، موصع ،  ٣ غشفة ال يو  ٧٤

 مشوحة

 كقافة ، حي  لغعؤ اإلاال غ ٣٧ حمام ٧٥

 مىح  وهشا ى  وثالجة ٣ ششهة ٧٦

 الحلبة ٧ ملػ  هش  العلة ٧٧



 شباهة، هش  ٣ هش  الش شة اإلاقىمة ٧٩

 شباهة، هش  ٣ ملػ  الىش  الطائش  ٣٠

 الػش  الصىا ي، هش  حواجض ، ٧ لذمالملػ  هش   ٣۱

 اإلاىح  ، هش ى  ٣ اإلاطبخ ٣۲

مىح  وهشا ى  وخضاهة ومشوحة  ٣ مىح  ؤلاداس  ٣٣

 وثلفاص وموصغات

 اإلاػذات الشيا ية والفً ٣ غشفة سيا ة ٣٤

 

 الػصشي قاٌو مػهذ داس الهذى يم ألاَذا  الحػليمية اإلاشغوبة ، مً أجؤ ثقلي

 بحقليم وإهماٌ اإلاشافم بما ي ي:

 اإلاشافم اإلااديةأ. 

 املختبر 

 مخحبرات ٣ل   الػصشي مػهذ داس الهذى 

 . اإلاخحبر اللغات٧

 . اإلاخحبر الىمبيوثش٣

 . اإلاخحبر مخحبر ألاحياء٣



 غزفة التىجيه وإلارشاد 

 الػصااااشي  شااايؤ غاااام ، جػحبااار الحالاااة اإلااديااااة والحوجيااا  ؤلاسشاااادي مػهاااذ داس الهاااذى 

ة وباااذغم ماااً ماااوسفي إداس  الحوجيااا  الاظخشااااسي. جياااذ  جاااًذا ، وثحميااا  بةاااشو  بىااااء مىاظاااب

بياهاات مخااضون غشفاة الحوجياا  هاي همااا ي ااي: غشفاة الاظخشاااس  ، معااحة الػمااؤ ، الجااذٌو ، 

الىش اااااى  ، ال ضاهاااااة ، العااااابوس  ، الشظااااام البيااااااوي ملياااااة الػماااااؤ والهيياااااؤ الحىةي ااااا  لحوجيااااا  

 اإلاشوس .

 ميدان الزياضة وحول 

الػذيااااااااااذ مااااااااااً اإلاجااااااااااا ت ال اااااااااا  جعااااااااااحخذم فااااااااااي  الػصااااااااااشي ث اااااااااام مػهااااااااااذ داس الهااااااااااذى 

الش شاااااااااة ، وملػااااااااا  الىاااااااااش  الطاااااااااائش  ،  : ملػااااااااا  هاااااااااش  العااااااااالة ، وملػااااااااا الشيا اااااااااة بماااااااااا ياااااااااا ي

 وملػ  هش  اللذم ، وحلؤ الاححفاٌ.

 غزفة العبادة / املسجد 

مساااااااااجذيً ياااااااااذ   جاااااااااامؼ غماااااااااش باااااااااً ال طااااااااااب  الػصاااااااااشي ث ااااااااام مػهاااااااااذ داس الهاااااااااذى 

ومعاااااااااجذ مباااااااااسن أحمااااااااذ ألاحمااااااااذ. ثاااااااام افححااااااااا  اإلاسااااااااجذ فااااااااي مىطلااااااااة البىااااااااات فااااااااي جمااااااااادى 

مااااااااااً كباااااااااؤ مؤظعااااااااااة العااااااااايف ال ويشياااااااااة ، فااااااااااي حاااااااااين ثاااااااااام  ٣٠٧٧  / يوهياااااااااو  ٧٤٣٨ثااااااااااوي ال

مااااااً كبااااااؤ مباااااااسن أحمااااااذ ألاحمااااااذ  ٣٠٧٤أبشيااااااؤ  ٣٣إوشاااااااء اإلاسااااااجذ فااااااي مىطلااااااة البىااااااين فااااااي 

يااااااااذ   جااااااااامؼ غمااااااااش بااااااااً ال طاااااااااب ومعاااااااااجذ مباااااااااسن أحمااااااااذ ألاحمااااااااذ. )اليويد(.مسااااااااجذيً 

مااااااااً  ٣٠٠٧/ يوهيااااااااو  ٧٤٣٨اوي الثااااااااجذ فااااااااي مىطلااااااااة ألامياااااااار  فااااااااي جمااااااااادى ثاااااااام افححااااااااا  اإلاساااااااا



كباااااااؤ مؤظعاااااااة العااااااايف ال ويشياااااااة ، فاااااااي حاااااااين ثااااااام إوشااااااااء اإلاساااااااجذ فاااااااي مىطلاااااااة الاباااااااً فااااااااي 

 يد(.مً كبؤ مباسن أحمذ ألاحمذ )اليو  ٣٠٧٤أبشيؤ  ٣٣

  ظية غشفة الصحة اإلاذس        (UKS)  

ياااااااااااااحم الحفاااااااااااااااظ غ ااااااااااااا  حالااااااااااااااة غشفااااااااااااااة اإلاملىاااااااااااااة اإلاحقااااااااااااااذ  فاااااااااااااي مػهااااااااااااااذ داس الهااااااااااااااذى 

وافيااااااااااة بمااااااااااا يىفااااااااااي ، لىااااااااااً يجاااااااااا  أن ثيااااااااااون مجهااااااااااض   P٣Kجيااااااااااًذا وأن مشافاااااااااام  الػصااااااااااشي 

 مؤَلين. UKSبوفشاد 

 غزفة مقصف املدرسة 

باااااااااااااللشب مااااااااااااً غشفااااااااااااة  الػصااااااااااااشي ثلااااااااااااؼ غشفااااااااااااة اإلالصااااااااااااف فااااااااااااي مػهااااااااااااذ داس الهااااااااااااذى 

(. ثااااااااام ثصاااااااااميم غشفاااااااااة OP٣Mاإلاىحباااااااااة ، وثاااااااااذيش َااااااااازٍ اإلالصاااااااااف مىةماااااااااة طالبياااااااااة ثاااااااااذ   )

 اإلالصف َزٍ بوجواء مشيقة ومجهض  بمعحلضمات الطالب اإلاخحلفة.

 مىقف للسيارات 

  الػصااااااااااشي لااااااااام يااااااااااحم ثخصاااااااااي  موكااااااااااف العااااااااااياسات فاااااااااي مػهااااااااااذ داس الهاااااااااذى 
ً
جاهبااااااااااا

ة أو فاااااااااااي فىااااااااااااء اإلا جاااااااااااؼ أو ح ااااااااااا  أماااااااااااام  عاااااااااااب  اإلاعااااااااااااحة الىبيااااااااااار  اإلاحاحاااااااااااة أماااااااااااام اإلاذسظااااااااااا

 الفصؤ.

 

 الحمام للمعلمين واملىفوين 



الحماااااااام للمػلماااااااين واإلااااااااوسفين جياااااااذ وواااااااا   للغاياااااااة ، ويمىاااااااً مالحةاااااااة رلاااااااً ماااااااً 

 خالٌ حالة هةيفة ثماًما.

 الحمام للطالب 

ياااااااحم الجماااااااؼ باااااااين غاااااااش   اااااااغير  للطاااااااالب ماااااااؼ غاااااااش  ظاااااااىً الطاااااااالب ، والةاااااااشو  

 يفة وأهيلة.جيذ  بما في  الىفاية وهة

 

 

 

 

 

 

 


