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ميالدية.  1792-11-11املدرسة االبتدائية أمربكتونج يف التاريخ بنيت 

و هذة األفكار من اجملتمع غمفينج كيدول، ألن وجود بناء الذي سيجعل 

الكنيسة يف األرض مبعو. و ظهرت فكرة من العلماء اإلسالمي لشراء تلك 

سم األرض، و خيطط بعد مشاورة مع اجملتمع جلمع املال مث جعل األرض وقفا اب

 حممدية.

متغريات يف الرائسة مع أنواع متفرقة.  3منذ بناء هذه املدرسة توجد 

أنتشرت املدرسة حىت اآلن و متلك رئيس املدرسة الن فطرة العمل قبله هو احلاج 



سوويغنو، و اآلن رئيسة املدرسة هي مديالح و ادارة اليومية هو فوروانتو. هذا 

 رسة أخرى.املدرسة تستطيع يف املتنافسة مع املد

 حال املدرسني و املوظفني . أ
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موظف إدارة،  1مدريس اللغة اإلجنليزية،  1مدريس الرايضي،  1الدين االسالم، 

 حارس املدرسة، عامل تنظيف.
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 حال الطالبد. 

 1جدول : 

املدرسة اإلبتدائية حممدية بياانت التالميذ من الفصل األول حيت الفصل السادس 

 سليمان يوغياكرات 3أمربكتونج 

 مجلة تلميذة تلميذ فصل رقم

 تالميذ 26 تلميذة 15 تلميذ 11 األول )أ(فصل  1

 تالميذ 29 تلميذة 15 تلميذ 12 األول)ب(فصل  2

 تالميذ 22 تلميذة 12 تلميذ 11 الثاين )أ(فصل  3

 تالميذ 21 تلميذة 11 تلميذ 11 فصل الثاين)ب( 4

 تالميذ 25 تلميذة 16 تلميذ 7 فصل الثالث )أ( 5

 تالميذ 51 تلميذة 32 تلميذ 18 فصل الثالث)ب( 6

 تالميذ 23 تلميذة 8 تلميذ 15 فصل الرابع )أ( 9

 تالميذ 24 تلميذة 7 تلميذ 15 فصل الرابع )ب( 8

 تالميذ 29 تلميذة 11 تلميذ 19 فصل اخلامس )أ( 7



 تالميذ 29 تلميذة 8 تلميذ 17 فصل اخلامس )ب( 11

 تالميذ 29 تلميذة 7 تلميذ 18 )أ( السادسفصل  11

 السادسفصل  12

 )ب(

 تالميذ 26 تلميذة 13 تلميذ 13

 

  املدرسة واهلدف رؤية وبعثةه. 

 يعين 3. رؤية املدرسة حممدية اإلبتدائية أمربكتونج 1    

 تنفيذ جيل اإلسالم عقبا مستقالا مدينيا  

 . بعثة املدرسة2   

والتوجيه فائقا ليبلغ مرافق النجاح واملهارة  (Pakem)تنفيذ التعليم فاكيم  -

 حىن يدخل الطالب اىل املدرسة املتوسطة حسب إختيارهم.

 الفنا، ضليع، حىت يستطيع الطالب املبتكر. تنبه سلوك انضباط، حب -

 تنفيذ توجيه اخلصائص الستعداد املسابقة -



تنفيذ التوجيه مزفق القرحية ليصنع الطالب معرفة مهارة نفسهم إبعطاء  -

 عمل الفصل اخلرجي

 تتطور درجة دين اإلسالم، اإلميان، والتقوى اىل هللا  -

 حتقق بيئة املدرسة اإلسالمية. -

 الكرمية و ميلك سلوك الصديق. ميرس حياة أخالق -

 تنفيذ توجيه الطالب و إرتفاع مهارة التكنولوجيا. -

 تنفيذ الثقافة النظفة، الصديق -

تنفيذ تعليم اللغة اإلجنليزية واللغة العربية الستعداد الطالب يف مقابلة  -

 الدنيا

 أهداف املدرسة  .1

تنول درجة نصف امتحان اآلخر من ديكفورا )( يوكياكرات على كلا  

 كفاءة تنول درجة أقل جيد.     

 تنول بطولة املسابقة يف كل مراحل. -

 يف الرايضة 1يوجد التحقيق  -

 تنول النتيجة يف الدين يف مراحل الناحية -

 حتقيق الثقافة السلوك يف تصوير الطبع الطالب -



يستعدد متخرج الطالب أن يستطيع يف إتصال ابللغة اإلجنلزية واللغة  -

 العربية

 الوسائلو. 

 فصول 12:     فصل .1

 : غرفة إدارة رئيس املدرسة و أدارة املدراس .2

 : غرفة   إدارة املدرسة .3

 : غرفة    معمل .4

 : غرفة   معمال الصاحة .5

 : غرفة    املكتبة .6

 1:     املخزن .9

  1:     املسجد

 

 

 

 


