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بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

ــوم  ــه ومــن ســار عــىل نهجــه إىل ي ــه وأصحاب ــاء واملرســل̼، وعــىل آل ــه رب العاملــ̼، الصــالة والســالم عــىل أرشف األنبي الحمــد لل

الدين، وبعد :

بحمــد اللــه وهدايتــه، تــم إصــدار  النــرشة الســنوية للعــام الــدرايس ١٤٣٤-١٤٣٥ هـــ/ ٢٠١٣-٢٠١٤ م، يف عددهــا الجديــد يف أخبــار 

متجددة، وهي كمثيلتها ىف العام املنرصم، مهامها متمثلة يف خمسة أغراض :

ــب  ــا الحبي ــي أتيحــْت ملعهدن ــأنه عــىل اآلالء الت ــل ش ــه ج ــكرنا لل ــم ش ــيلة لتقدي ــن وس ــاررة ع ــة وهــي عب ــدث بالنعم التح  .١

واملســؤول̼ والقاʥــ̼ عليــه واملتعاطفــ̼ معــه خــالل العــام الــدرايس الواحــد، عــالوة عــىل وســيلة للصلــة بيننــا وبــ̼ القــراء 

األعزاء.

التقريــر الســنوي واملســؤولية التــي تحملهــا جميــع املســؤول̼ والقاʥــ̼ ىف املجــاالت الرتبويــة والتعليميــة والدعويــة وإعــداد   .٢

الكوادر واالقتصادية.

̺ة ملعهد األم̼ اإلسالمي برندوان. الوسيلة للتعليم والنرش لجميع القراء واملطلع̼، وخاصة لألرسة الكب  .٣

الوسيلة الهامة للتقييم واملحاسبة للنشاطات املنجزة، للمّيض قدما إىل األمام ضمن التطلعات املستقبلية.  .٤

املعلومات والوثيقة التاريخية لألجيال القادمة بغية االستفادة منها عند الحاجة واالعتبار بها.  .٥

ونــرى بــ̼ حــ̼ وآخــر أشــياء قــارصة عــن الكــ̲ل، ســواء مايتعلــق باملحتويــات والتحريــرات، مــع األمــل أن تصــل هــذه الورقــة إىل 

ما يصبو املعهد إىل تحقيقه.

ــج  ــذ الربام ــة وتنفي ــة البرشي ــداد الطاق ــل يف إع ــات العام ــن املجتمع ــق م ــع تصدي ــد م ــذا املعه ــه يتمــىش ه ــه وعون ــد الل فبحم

الرتبويــة والتعليميــة الدعويــة، يتجــىل يف تجهيــز الســكنى الطالبيــة ىف املعاهــد التابعــة للمعهــد وإنشــاء مصــىل جامعــة األمــ̼ اإلســالمية 

للبنــات وتوســعة مصــىل معهــد تحفيــظ القــرآن للبنــات وتربيــة املعلــ̲ت اإلســالمية حيــث يتوقــع أن يعلــن فضيلــة الشــيخ الدكتــور 

محمــد إســ̲عيل الزيــن اســتخدامه رســميا ضمــن زيارتــه املباركــة للمعهــد خــالل حضــور حــول مشــايخ الحرمــ̼ الرشيفــ̼ يف التاريــخ 

٢٣ يونيو ٢٠١٤م املقبل يف معهد األم̼ اإلسالمي برندوان.

ــات  ــا بالقــوة والصــرب والثب ــع العاملــ̼ عــىل إصــدار هــذه الورقــة املتواضعــة، ســائال املــوىل جــل شــأنه أن ̻ــن علين شــاكرا جمي

واالســتقامة يف أداء الرســالة املجيــدة. حســبنا اللــه نعــم الوكيــل، نعــم املــوىل و نعــم النصــ̺، وال حــول وال قــوة إال باللــه العــيل العظيــم. 

نستغفرالله العظيم...

و السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

برندوان، ١٧ يونيو ٢٠١٤ م. 

رئيس معهد األم̼ اإلسالمي برندوان

كياهي الحاج مكتوم جوهري املاجست̺
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كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم 

السالم عليكم ورحمة الله  وبركاته

قــال تعــاىل: ”فبــأي آالء ربكــ̲ تكذبــان“ وبالتأكيــد̬  نحتــج ولــو قليــال إىل االســتجابة عــىل األســئلة التــي يظهــر فيهــا التنــازع، حيــث 

ــه هــو الرحيــم والخالــق بالعــا̬، ملــا اكتســب يف عمليــة اإلصــدار لهــذه  قــال اللــه تعــاىل عنهــا مــرات عديــدة يف ســورة الرحمــن، فالل

الورقــة فالعــام تشــجع فيــه، وبــه الحمــد للــه تلقــى القــول مهــ̲ ابتعــد بــه الكتامــل لينــوب قــول الشــكر إليــه، بــل نرجــو اللــه عــىس 

أن يزداد الله القيمةم̲ حاولنابه واكتسب فيه لألمة. أم̼!

الحمــد للــه صــل عــىل محمــد، نتلقــى بــه بالرصاحــة املختصــة بالنبــي اللطيــف األخــ̺ محمــد املختــار هــو امــرء لطيــف يف الــكالم، 

وماهــر بالتقنيــات وعــا̬ يف ترتيــب األوقات.وعــىل األقــل يف انهــاء هــذه الورقــة قــد حــل فينــا التجــارب يف اداء الخطــوات رسيعــة مــ̲ 

قبلهالعتبــار باألســوة. الســعي يف املبــدأ ويلقــي الــكالم اللطيــف ملــا حلــت املشــاكل بــل تــؤدي املــرض. املحــاول عــىل التقنيــات املقتــرصة 

مهــ̲ ̬ يتوقــع فيهــا التقنيــات يف الحــرب. وباإلضافــة إىل رســول اللــه خــالل األعــ̲ل التــي ترتفــع فيهــا التصــادع ضمــن األغلبيــة ومــ̲ 

يف األخــ̺، يجتهــد يف محاولــة الذهــاب عــىل أرسع مــا ̻كــن مــ̲ حــل فيــه األوقــات املعينــة وتحــدده مــا أثقــل. ســبحان اللــه، الحمــد 

لله صل محمد!

شــكرا جزيــال نقــول ملشــاييخ شــتى التــي حــل بــه التصديــق والفرصــة للتعلــم ويخــدم لنــا مكثفــا بوســيلة إصــدار هــذه الورقــة 

لهــذه الســنة. الدعــاء والتشــجيعات منكــم يجعــل لنــا القــدرة القويــة يف األمــن باألمانــة ومــر علينــا االبتكــرات. شــكرا جيــال لكــم ! وهــذه 

الحالة حلت أيضا إىل بضع أصحاب التحرير بل من اشرتك فيه. نسأل الله عىس أن يجزيه الله خ̺ الجزاء لنا جميعا. أم̼!

يليــق بهــذا الســالم انحلــت الحســنة ملــا أخذنــا اآليــة األوىل واآليــة الرابعــة مــن ســورة العلــق ”اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق“ و 

”الــذي علــم بالقلــم“ وهــذه عبــارة للتــوايص عــن الحــق يف أهميــة القــراءة وتحصــل عــىل الكتابــة. القــراءة والكتابــة يف أي شــيئ مــا، بــل 

.ʭفيها األثر اإليجا

الورقــة ىف هــذه الســنة ٢٠١٤م عبــارة عــن تحقيــق األيتــ̼ املذكورتــ̼ ووســيلة لإلعــالم عــن جميــع نشــاطات معهــد األمــ̼ برنــدوان 

ويتضمــن فيهــا التقريــرات والتقو̻ــات واألطروحــات الحكميــة مــن الخرجــ̼ وتخطيطــات النشــاطات للســنوات املقبلــة مــن الشــؤون 

واملعاهد التابعة املندرجة تحت مؤسسة األم̼ برندوان باإلضافة إىل املقالة التي كتبها املسؤولون والرؤساء من جميع الشؤون. 

عمــال بآيتــ̼ مــن الســورة العلــق اقــراء هــذه الورقــة باســم ربــك الــذي خلــق اقــراء فــإن القــراءة تزيــد املعلومــات وندعــوا اللــه 

̺ا ومنافــع عميمــة. وقــد شــعرنا أن هــذه الورقــة قــارصة عــن الكــ̲ل فنســتعفى مــن القــراء   ̺ا كثــ بــ̼ حــ̼ وآخــر أن يجعــل فيهــا خــ

استعفاء خالصا . نعوذ بالله ذي الك̲ل والعلم العميم.

و السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

أعضاء التحرير ٢٠١٤
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مجلس ديوان رئاسة

يأمــل معهــد األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان أن يكــون الخريجــون 

ــ̲م  ــم اهت ــه، وأن يكــون له ــم متصلــ̼ ومتعلقــ̼ ب بعــد تخرجه

ــاطاته  ــة بنش ــة التام ــه باملالحظ ــون مع ــم ويتعامل ــ̺ ملعهده كب

ــوا، ويســمون يف  ــ̲ كان ــ̼ حــ̼ وآخــر أين ــة ب ــة والتعليمي الرتبوي

تقديــم اآلراء واألفــكار وبخاصــة يف مجــال الرتقيــة إىل األفضــل 

̺ة ملعهــد األمــ̼ برنــدوان  واألوىف أمــام القضايــا الراهنــة كأرسة كبــ

ــل يف  ــه يعم ــتقبال ألن ــه مس ــه ورفاهيت ــون لصالحيت وأوالد يخدم

تربية الشباب املسلم وعىل أكتافهم رجاء األمة والوطن.

ــذه  ــة ه ــة دعوي ــة رحل ــس الرئاس ــع مجل ــد وض ــك فق لذل

ــد األخــوة  ــة الرحــم وتوطي ــدف صل ــة به ʥــىل رأس القا الســنة ع

ــارج  ــدوان ىف الخ ــ̼ برن ــد األم ̺ة ملعه ــ ــع األرسة الكب اإلســالمية م

بزيــارة بعــض املناطــق التــي فعلهــا كبــار أعضــاء املجلــس صاحــب 

الفضيلــة كياهــي الحــاج مكتــوم جوهــري املاجســت̺ رئيــس ملعهــد 

ــوزي تيجــا̹  ــور أحمــد ف ــدوان، وكياهــي الحــاج الدكت األمــ̼ برن

 ʭنائــب رئيــس املعهــد، وكياهــي الحــاج محمــد خــ̺ي حســني مــر

معهــد تحفيــظ القــرآن الكريــم، وكياهــي الحــاج محمــد زيــن اللــه 

رئيس مرʭ معهد تربية املعلم̼ اإلسالمية.

هــذا الربنامــج املنعقــد يف شــهر ينايــر ٢٠١٤ م قــد تــم فيــه 

اللقــاء وصلــة الرحــم مــع الخريجــ̼ واملتعاطفــ̼ مــع املعهــد ثــم 

اللقــاء الخــاص مــع املنســق̼ ىف املناطــق مثل ســورابايا وبندووســو 

وغ̺ها.

الهيكل التنظيمي ملجلس الرئاسة

ــس  ــس املجل ــوم جوهــري املاجســت̺ رئي ــاج مكت كياهــي الح  .١

ورئيس املعهد.

كياهــي الحــاج الدكتــور أحمــد فــوزي تيجــا̹ املاجســت̺ نائب   .٢

الرئيس ورئيس جامعة األم̼ اإلسالمية.

 ʭــس واملــر ــس ســكرت̺ للمجل ــه رئي ــن الل ــاج زي كياهــي الح  .٣

ملعهد تربية املعلم̼ اإلسالمية.

 ʭــال واملــر كياهــي الحــاج محمــد خــ̺ي حســني شــؤون امل  .٤

ملعهد تحفيظ القرآن الكريم.

 ʭكياهــي الحــاج أحمــد فــوزي عبــد رب الرســول عضــو واملــر  .٥

للمعهد السلفي.

ــد  ــرʭ ملعه ــو وامل ــعد عض ــري أس ــد بح ــاج محم ــي الح كياه  .٦

األم̼ األول للبنات.

 ʭكياهــي الحــاج غــازي مبــارك املاجســت̺ عضــو ونائــب املــر  .٧

برتبية املعلم̼ اإلسالمية.
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إن للمــرأة دورا هامــا ىف بنــاء حضــارة املجتمــع املتوفقــة. وىف 

اإلســالم تتميــز املــرأة باملنــازل العاليــة والحقــوق املحفوظــة 

ــالم  ــع اإلس ــد وض ــة. ولق ــانية التام ــا̹ اإلنس ــن املع ــتمدة م املس

ــه ىف املــرأة مــن حيــث طبيعتهــا وماهيــة خلقهــا مــع  نصــب عين

امتيــاز فضائلــه إليهــا. ولــذا كانــت للمــراة مســاهمة عظيمــة مــا̬ 

تتحــد بالرشيعــة اإلســالمية أو بعبــارة أخــرى التخالــف فطرتهــا ىف 

سنن الله تعاىل. 

ــة   ــال الرتبي ــدة ىف مج ــة جي ــرأة عناي ــى اإلســالم بامل ــد عن وق

ــدا  ــ̼ معه ــد األم ــأ معه ــم أنش ــن ث ــا. وم ــد منه ــال تول ألن األجي

مســتقال للبنــات إعــدادا لألمهــات ذات الكفــاءات ىف تربيــة األجيال 

ــذا  ــن ه ــب م ــاعي يتطل ــذه املس ــق ه ــار تحقي ــة. وىف إط الرباني

ــم  ــه اإلس ــق علي ــس يطل ــطة مجل ــود بواس ــف الجه ــد تكثي املعه

ــة  ــة واإلداري ــات كعرضــة املحــركات التنظيمي ــة البن ــس تربي مجل

ــذه  ــىل ه ــف ع ــف الوظائ ــ̼ وال تتوق ــا ىف البن ̺ه ــىل ̷ــت نظ ع

فحســب فهــذا املجلــس لــه دور هــام ىف اتخــاد القــرارات ىف جميــع 

ــع  ــات ىف جمي ــدوة حســنة للبن ــات وق ــة للبن املؤسســات التعليمي

ــه  ــص علي ــا تن ــق م ــة وف ــوارد البرشي ــف امل ــع تثقي ــات م الترصف

يعبــرت معهــد األمــ̼ مؤسســة كاديريــة ترتكــز نصــب عينهــا 

ــوة  ــة والق ــم الطاق ــن لديه ــ̼ الذي ــوادر املتفوق ــداد الك ــاه إع تج

ىف اســتمرار وظائــف ســابقيهم, ولــذا أســس مجلســا يطلــق 

ــم  ــون بدوره ــال يقوم ــن األجي ــل م ــوان كجي ــس األع ــه مجل علي

اســتمرارية القيــادة واملســاعدة عــىل وظائــف مجلــس املشــايخ أو 

ــة.  ــوان الرئاس ــاء دي أعض

إن ألعضــاء مجلــس األعــوان عــدة الوظائــف ماعــدا مرافقــة 

ــا  ــد إم ــوان الرئاســة ىف تســي̺ النشــاطات وإدارة املعه أعضــاء دي

الرشيعة اإلسالمية الغراء. 

الهيكل التنظيمي 

ــات عــىل أزواج أعضــاء  ــة البن ــس تربي ــة مجل ــون عضوي تتك

مجلــس ديــوان الرئاســة ىف حــي معهــد األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان, 

وهاك تفاصيل عنارصها : 

السيدة الحاجة فائزة عبد الخالق (مستشارة)  .١

السيدة الحاجة فريالة رشيدي (مستشارة)  .٢

الســيدة الحاجــة الدكتورنــدة أنيســة فاطمــة زركــيش (رئيســة   .٣

للمجلس)

السيدة الحاجة زهرة الوردة البكالوريوس (نائبة للرئيسة)  .٤

السيدة الحاجة نور جليلة دمياطي الليسانس (عضوة)  .٥

السيدة الحاجة حليمة السعدية أحمد بدر (عضوة)  .٦

السيدة الحاجة ميمونة عبد الرحيم (عضوة)  .٧

السيدة الحاجة كنانة شبيل (عضوة)  .٨

السيدة الحاجة فضلية (عضوة)  .٩

ــن  ــة م ــارا أو لجن ــا أو منســقا أو مستش ــم مراقب ــون بعضه أن يك

لجــان مؤسســة األمــ̼ ومؤسســة مستشــفى األمــ̼ اإلســالمي. وقــد 

ــد  ــت معه ــة تح ــد املندرج ــاق املعاه ــرا ىف نط ــا مدي ــون أيض يك

ــات,  ــ̼ األول للبن ــد األم ــ̼, معه ــال األم ــد تيق ــل معه ــ̼ مث األم

ــة املعلمــ̼, معهــد تحفيــظ القــرآن, ومعهــد جامعــة  معهــد تربي

ــت  ــة تح ــة ومكون ــة مدون ــدوان. كل وظيف ــالمي برن ــ̼ اإلس األم

ــا. ــاط قيامه ــا وانضب ــة أدائه ــة عــىل رصام ــة متضامن منظم

ــو  ــمة ترج ــىل ٢٣ نس ــوان ع ــس األع ــاء مجل ــون أعض ويتك





مجلس تربية البنات

مجلس األعوان
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ــ̼ ىف  ــد األم ــامية ملعه ــا̹ الس ــة املع ــم ترقي ــم وطاقته ــن قوته م

املســتقبل والفهــم الدقيــق عــىل أغــراض وأهــداف معهــد األمــ̼ 

ــل.  ــو أحســن وأكم ــا ه ــول إىل م للوص

وهاك عنارص مجلس األعوان حسب منازله ووظائفه : 

كياهي الحاج مرزوقي معروف (رئيسا ملؤسسة األم̼)  .١

كياهي الحاج فضيل فرته (رئيسا لهيئة املراقبة)  .٢

كياهــي الحــاج الدكتورانــدس أبــو صــ̺ي صــالح (منســقا   .٣

األمــ̼) التحــاد خريجــي معهــد 

كياهــي الحــاج محمــد فكــري حســ̼ املاجســرت (عميــد كليــة   .٤

ــ̼) ــة األم ــوة بجامع الدع

ــر  ــعد (مدي ــن أس ــد الرحم ــدس عب ــاج الدكتوران ــي الح كياه  .٥

مستشــفى األمــ̼ اإلســالمي)

كياهي الحاج صربي صديق (نائبا ملؤسسة األم̼)  .٦

ــة  ــد جامع ــفي (مديرمعه ــد املش ــد عب ــاج مجم ــي الح كياه  .٧

األمــ̼ للبنــ̼)

ــب  ــووي (نائ ــدس ســيف الرحمــن ن ــاج الدكتورن كياهــي الح  .٨

ــ̼) ــة األم ــرʭ لجامع امل

برتبيــة  (مديــر  خطــاب  ســويونو  الدكتورانــدس  كياهــي   .٩

اإلســالمية) املعلمــ̼ 

كياهــي الحــاج عبــد اللــه زينــي (مديــر عــام معهــد تحفيــظ   .١٠

القــرآن)

كياهــي عبــد الــوارث زم الهاشــم (مديــر معهــد تربيــة املعلم̼   .١١

اإلسالمية)

كياهي الحاج بسطامي تبيان (نائب املرʪ ʭعهد السلفي)  .١٢

كياهي باغوس أم̺ الله املاجسرت (نائبا لهيئة املراقبة)  .١٣

ــر معهــد  ــر صــادق (مدي ــدوس جعف كياهــي الحــاج الدكتورن  .١٤

ــالمية) ــ̲ت اإلس ــة املعل تربي

كياهــي الحــاج ســيف الديــن قــديس املاجســرت (مديــر املرحلــة   .١٥

العاليــة ملعهــد األمــ̼ األول للبنــات)

كياهــي الحــاج مهاجــري مشــهب فتــاوي (رئيســا ملعهــد   .١٦

تيقــال األمــ̼)

كياهي الحاج رضا سودينطا (رئيسا لشؤون املواصالت)  .١٧

كياهــي جنيــدي رشــيدي (مديــر معهــد تحفيــظ القــرآن   .١٨

للبنــ̼)

كياهي نور الدين (مدير معهد تحفيظ القرآن للبنات)  .١٩

كياهــي الحــاج عمــر الفــاروق (رئيســا لشــؤون الدعــوة   .٢٠

واالجت̲عيــة)

كياهــي الحــاج حليمــي صفيــان (نائــب املــراʭ ملعهــد األمــ̼   .٢١

ــات) األول للبن

كياهي الحاج مهتدي عبد املنعم املاجست̺  .٢٢

كياهي عبد الواحد املاجست̺  .٢٣

وىف طــوال هــذه الســنة حــاول أعضــاء مجلــس األعــوان 

ــكل  ــا الشــخصية والهي عــىل اإلكــ̲ل مــن حيــث عــدة املجــال إم

ــة البلــوغ  ــف. يرجــو مــن هــذه املحاول التنظيمــي وتوفــ̺ الوظائ

والوصــول إىل ك̲ليــة وʯــام وظائفهــم كمراقــب ومستشــار ولجنــة 

ــدوان. ــالمي برن ــ̼ اإلس ــة األم ــة مؤسس ــن لجن م
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̺ا دور  ــ ــة يقــوي كث ــات العام ــد قســم العالق يوجــد ىف املعه

ــرتاتيجي  ــس يف دور اس ــل يجل ــد ب ــدى املعه ــوف ل ــات الضي خدم

ضمــن مؤسســة األمــ̼ برنــدوان. مهــ̲ كان هــذا القســم ̬ 

ــة ولكــن  ــم بإجــرءات الربامــج امللموس يســجل النشــاطات و̬ يق

هــذا القســم قــد ســجل بعــض الفقــزات وأدى  الــدور املشــكور يف 

أداء النشــاطات، فــإن زيــارة الضيــوف هــذا العــام ترتفــع بارتفــاع 

اتعالمهــم عــن معهــد األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان. كان لقســم 

ــاألوىل  ــراءات ف ــن اإلج ــان ضم ــان مهمت ــة وظيفت ــات العام العالق

الخدمــة تعريــف الجمهــور عــن األخبــار املعهديــة، مناســبة املبــدأ 

ــم أن  ــدأ وانفعــال املجتمــع. ومــن ث ــق باملب ــق املؤسســة تلي وخل

ــا  ــف املهمــة التــي يقدمه ــات الجيــدة هــي أســمى الوظائ الخدم

ــاس. ــع واألجن ــذا القســم بتعــدد املجتم ه

ــة مســاعد يف  ــر إىل أن قســم العالقــات العام ــر بالذك والجدي

تنفيــذ نشــاطات شــتى، وهــي تليــق بشــبكة الطــالب املســتجدين 

ــة،  ــد، والرعاي ــر املعه ــتقبالهم وتصوي ــة الس ــان العامل ــن اللج ضم

والحراســة عــىل االتصــاالت املتفاعلــة  مــع املجتمــع املجــاور 

ــة. ــاء الطلب ــى أولي ــد حت ــ̼ باملعه ــ̼ واملتعاطف واملتخرج

وباإلضافــة إىل تنفيــذ الوظائــف اليوميــة هــذا القســم يأخــذ 

ــن  ــوف الوافدي ــتقبال الضي ــه اس ــهل علي ــرا ليس ــة مق دار الضياف

إىل املعهــد ألغــراض شــتى. إمــا صلــة الرحــم ومــن أجــل الدراســة 

العــام  الج̲عيــ̼ هــذا  الضيــوف  عــدد  بلــغ  وقــد  املقارنــة. 

ــيد  ــي الس ــارزة، األدʭ الوطن ــخصيات الب ــم الش ــمة، منه ١٦٠ نس

ــرتاب)، الحــاج  ــوق ال ــراب ف ــاب ت ــق إســ̲عيل (املؤلــف لكت توفي

املحكمــة  بســورابايا-حليم  املجتمــع  (منســق  بــرصي  أحمــد 

ــة املكتبــة  ــة الموغــان)، والســيدة ســومي ســوديحرطا (هيئ الديني

كريــم  أحمــد  عبــد  رحيــب  الرشقيــة)،  بجــاوى  واألرشــيفات 

ــورابايا). ــجد س ــة ملس ــة العالق (مؤسس

الضيوف الزائرون من املدارس والهيئات:

طلبــة املدرســة العاليــة «بــن بــاز» كــراغ أيــام، ســيتي موليــو،   .١

بيوغــان، بانتــول، جوكجاكرتــا ٥٥٧٩٢ الجمعــة ٦ ســبتمب̺ 

ــة ١٤٣٤هـــ. ــ̲دى الثاني ٢٠١٣م / ٢١ ج

املســؤولون مــن بنــك إندونيســيا  بســورابايا يــوم األحــد ١٥-  .٢

ــرم ١٤٣٥ هـــ. ــرب ٢٠١٣ م/١١-١٢ مح ١٦ نوفم

ــاغ  ــوغي تامب ــي س ــرصي جمب ــالم الع ــد دار الس ــة معه طلب  .٣

ــوم األحــد ٨ ديســمرب ٢٠١٣  مأموريــة تنــاه ســبغال لينتــاس ي

ــر ١٤٣٥ هـــ. م/٥ صف

ــمرب  ــاء ٢٥ ديس ــوم األربع ــورابايا ي ــرآن س ــت الق ــة بي مؤسس  .٤

٢٠١٣ م/٢٢ صفــر ١٤٣٥ هـــ.

ــاء ٢٥ ديســمرب ٢٠١٣  ــوم األربع ــا ي ــاز جوكجاكرت ــد املمت معه  .٥

ــر ١٤٣٥ هـــ. م/٢٢ صف

̺ان  ــ ــوغ باج ــانداغ أغ ــان س ̺ان الموغ ــ ــالح باج ــد اإلص معه  .٦

ــبت ٢٨  الموغــان ٦٢٢٦٤ الهاتــف: ٠٣٢٢-٦٦٢٨٩١ يــوم الس

ــمرب ٢٠١٣ م/٢٥ صفــر ١٤٣٥ هـــ. ديس

جامعــة إندونيســيا، برنامــج الدراســة العربيــة، قســم الثقافــة   .٧

ــيا  ــة إندونيس ــى٣  ه ط ب بجامع ــيا، املبن ــة إندونيس بجامع

 ٠٢١-٧٨٧٢٣٥٧ الهاتف/الفيــك:  الغربيــة  جــاوى  ديبــوك، 

اإلثنــ̼، ٣١ ديســمرب ٢٠١٢ م إىل الجمعــة ٤ ينايــر ٢٠١٣م.

ــون  ــد ١ بيت ــو الربي ــون بروبولينج ــد بيت ــور الجدي ــد الن معه  .٨

ــو  ــس ٢ ماي ــوم الخمي ــة ٦٧٢٩١ ي ــاوى الرشقي ــو ج بروبولينج

ــة ١٤٣٤ هـــ. ٢٠١٣ م/٢١ جــ̲دى الثاني

كبــار املدرســ̼ ʪعهــد الســالم العــرصي اإلســالمي ســولو   .٩

سوكوحرجو-ســوراكرتا-جاوى الوســطى. الخميــس ٣٠ مايــو 

هـــ.  ١٤٣٤ رجــب  م/٢٠   ٢٠١٣

ــم ١٠  ــا رق ــان جاي ــا إيري ــق راي مؤسســة هاشــم أشــعري طري  .١٠

تبوإيــراغ جومبــاغ جــاوى الرشقيــة ٦١٤٧١ الجمعــة ١٧ مايــو 

٢٠١٣م/٧ رجــب ١٤٣٤ هـــ.

معهــد النــور بولوالوانــج ماالنــج طريــق ديبونيغــورو ٤ النمــرة   .١١

يــوم  إندونيســيا  الرشقيــة  جــاوى  بولوالوانج-مالنــج   ٦/٢



الهيئة للعالقة االجتماعية



   شعبان ١٤٣٥ هـ \ يونيو ٢٠١٤ م | ٧

ــر ١٤٣٥ هـــ. ــمرب ٢٠١٣ م/٢٥ صف ــبت ٢٨ ديس الس

ــاج  ــي الح ــق كياه ــورو طري ــة كارطاس ــن املعرف ــة تام مؤسس  .١٢

واحد هاشــم ٢٠ (رشق الســوق النمرة ٢٠) باناران كارطاســورو 

غانجــوك الهاتــف: ٠٣٥٨-٥٥١٦٩٧،٥٥١٦٨٤ الســبت ٢٢ فربايــر 

٢٠١٤ م/٢٢ربيــع الثــا̹ ١٤٣٥ هـ.

معهــد األمانــة العــرصي طريــق جونواغي-كريــان ســيدوأرجو   .١٣

ــارس ٢٠١٤  ــاء ١٢ م ــف: (٠٣١) ٨٩٧٥١٥١ األربع ٦١٢٦٢ الهات

م/١٠ جــ̲دى األوىل ١٤٣٥ هـــ.

ــد ٧٩  ــن الربي ــا بالغائ ــوان داي ــار بوت ــدي بايوأي ــد الحمي معه  .١٤

بامكاســن يــوم الجمعــة ١٨ أبريــل ٢٠١٤ م/١٨ جــ̲دى الثــا̹ 

١٤٣٥ هـ.

املعهــد الســلفي الشــافعية ســوكوراجو جــاوى الرشقيــة األوىل   .١٥

يــوم الخميــس ٢٤ أبريــل م/٢٤ جــ̲دى الثانيــة ١٤٣٥ هـــ.

إن للمراقبــة مكانــة عظيمــة ىف املنظمــة, فهيــة املراقبــة لهــا 

ــد,  ــو أي معه ــم نح ــذ والتقوي ــط والتنفي ــابغة ىف التخطي ــاد س أي

والغــرض األســمى مــن تكويــن هــذه الهيئــة مراقبــة ماهــو 

مخطــوط قبلــه. وبجانــب ذلــك كانــت املراقبــة عبارة عن املســاعي 

املخططــة  التخطيطــات  تنفيــذ  مســتوى  لتحقيــق  املنتظمــة 

ــع  ــات م ــمى باملخالف ــادل املعــارف ىف إبــادة مايس ــكيل تب وتش

األخــذ بدورهــا ىف إصالحهــا وتحســينها حتــى تضمــن عــىل فعاليــة 

استخدام الطاقة بأقىص املستطاع. 

ولتنشــيط أع̲لهــا ال بــد مــن شــخصية لهــا املثابــرة واملهــارة 

ــدر هــذه  ــذه الخصــال تق ــل, فبه ــىل العم ــة ع والصــدق واملواظب

الهيئــة عــىل تنظيــم األعــ̲ل عــىل أكمــل وجــه. الجديــر بالذكــر أن 

أعــ̲ل املراقبــة تحيــط باملعاهــد واملــدارس املندرجــة تحــت معهــد 

األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان ســواء مالــه تعلــق بالشــؤون املاليــة أو 

بجميع النشاطات األخرى. 

ومــن الوظائــف وأدوار هــذه الهيئــة هــي تفتيــش الشــؤون 

والوحــدات  تحتهــا  املندرجــة  واملعاهــد  للمؤسســة  املاليــة 

ــة  ــ̲ل وترقي ــاطات واألع ــة النش ــة إىل مراقب ــة وباإلضاف االقتصادي

القــوى اإلنســانية ثــم املراقبــة لألجهــزة والوســائل الهامــة وجميــع 

ممتلــكات املعهــد. وأمــا الوحــدات املندرجــة تحــت هــذه الهيئــة 

هــي الشــؤون املاليــة للمؤسســة مــع الوحــدات الصناعيــة املندرجة 

تحت املدارس واملعاهد. 

الهيكل التنظيمي

الرئيــس: كياهــي الحــاج فضــيل فــرتة, النائــب: كياهــي 

األســتاذ باغــوس أمــ̺ اللــه, الســكرت̺: األســتاذ باغــوس أمــ̺ اللــه, 

شــؤون التفتيــش: األســتاذ رشيــف الديــن, شــؤون تربيــة الطاقــة 

البرشية: األستاذ الحاج معاذ رشيدي.

نشاطات هيئة املراقبة

إن أيــة منظمــة ال بــد مــن وجــود النشــاطات عامــة كانــت أم 

خاصــة. فالنشــاطات العامــة لهــذه الهيئــة هــي مراقبــة ومالحظــة 

ــراء  ــع إج ــازات م ــوال والجه ــة واألم ــة البرشي ــاطات والطاق النش

وظائــف الوحــدات األربــع املندرجــة تحتهــا. أمــا النشــاطات 

ــز  ــد برتكي ــوال املعاه ــتقرار أم ــىل اس ــة ع ــي املحافظ ــة ه الخاص

دفــع التكاليــف ىف مــكان واحــد ىف جميــع املعاهــد بهــدف حفــظ 

أمــوال وأدوات املعاهــد مــن وقــوع الغشاشــة واالختــالس واإلرساف 

وما أشبه ذلك من املخالفات. 

ــدة األدوار  ــة ع ــة املراقب ــت لهيئ ــام كان ــبيل الع ــىل الس وع

املتمثلة ىف ستة أمور: 

١.  تثبيت القرارات والتخطيطات واإلجراءات للقضية. 

ــʳوات  ــوال وال ــو األم ــدى مســؤولية املنظمــة نح تفتيــش م  .٢

وتأمينها من الخسائر واإلرساف. 

تفحيص مدى ترقية اإلدارة ىف املنظمة   .٣
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تقويم نتائج األع̲ل ىف تحقيق املسؤولية أو الوظائف.   .٤

الفعاليــات  إىل  للوصــول  زاإلقرتاحــات  التوصيــات  تقديــم   .٥

واإلʴار ىف العمل. 

وهكــذا ال بــد مــن أعضــاء هــذه الهيئــة االتصــاف بالدقــة ألن 

اإلنســان محــل الخطــأ والنســيان, وهــذه تعتــرب خدمــة للجميع ألن 

ــرص  ــدة وهــي ال تقت ــة الجي ــدة ال تكــون إال باملراقب ــة الجي الخدم

ــن  ــ̺. املســاعدة م ــىل الغ ــل ع ــواد أو الفضائ ــاعدة بامل ــىل املس ع

نوع الخدمة ولكن املراقبة أحسن خدمة.

تعترباألرشــيفات مجموعــة مــن املعلومــات مــن حيــث الصور 

األرشــيفية أو الالصــور األرشــيفية، بــدأ تنظيمهــا عــام ١٩٨٠م، 

ــكرتارية.  ــت الس ــة تح ــة مندرج ــة خاص ــا غرف ــزت له ــث جه حي

البيانــات  ”مركــز  اســم  عليهــا  أطلــق  الوقــت  ذلــك  فمنــذ 

ــا  ــؤدي دروه ــدا وت ــيفات جي ــت األرش ــ̲ نظم ــيفات“. فل واألرش

عــىل أحســن وجــه كان تناولهــا عنــد الحاجــة أســهل، الســي̲ 

الضيــوف الوافــدون والزائــرون إىل هــذا املعهــد، والجديــر بالذكــر 

أنــه يديــر عليهــا موظــف مختــص يحصــل عــىل املعلومــات الهامــة 

من املعاهد التابعة ملعهد األم̼ اإلسالمي برندوان.

فقــد أعطــى رئيــس املعهــد املســؤولية التامــة املســؤول 

لتنظيــم األرشــيفات، حيــث حرض ســكرت̺ املؤسســة عــدة تدريبات 

ــىل  ــب ع ــا التدري ــل أهمه ــة، لع ــذه القضي ــل به ــزة وص ــا هم له

ــذي  ــر ال ــس، األم ــة“ يف تريتي ــيفات املعهدي ــم األرش ــة تنظي ”كيفي

شــارك فيــه األســتاذ الحــاج أحمــد تيجــا̹ شــاذيل كســكرت̺ 

ــات  ــة والطالب ــده إىل الطلب ــود بفوائ ــدوان يع ــ̼ برن ملؤسســة األم

واملنسوب̼ بشكل عام وإىل املعهد بشكل خاص.

ويف شــهر ديســمب̺ ٢٠١٣م حصــل معهــد األمــ̼ عــىل تكرمــة 

ــة واألرشــيفات ســورابايا، فهــو تشــجيع ملعهــد  مــن شــؤون املكتب

األمــ̼ للمــيض قدمــا إىل األمــام يف بنــاء األرشــيفات املركزيــة 

والرتقية إىل أعىل املستويات.

̺ة زّود هــذا املركــز ʪجموعــة التأليفــات  ففــي الســنوات األخــ

القيمــة التــي أنتجهــا بعــض املدرســ̼ ومجموعــة الصــور القد̻ــة 

ــالف  ــدار اخت ــىل م ــد ع ــارزة ىف املعه ــخصيات الب ــة للش والحديث

الســنوات الدراســية. وانطالقــا منهــا فــإن التــرصف األول هــو 

ــة واألرشــيفات الســمعية  األرشــيفات الكتابيــة واألرشــيفات البنائي

املعلومــات  إنتــاج  أو  الكومبيوت̺يــة  واألرشــيفات  النظريــة 

والتكنولوجيا. ومع التمنيات لكم بالدعاء تأهبا للمستقبل.

السكرت̺

يتحــرك  العربــة.  هــو  فالســكرت̺  الســيارة  عــن  وعبــارة 

ــا بعــض الشــؤون ̬  ــة النشــاطات ويحــرك م ــدا عملي ويالحــظ أب

يــزال وافقــا. وغ̺هــا فاألســمى مــن دوره املراقبــة ويســاعد الرئيس 

يف تنفيذ الوظائف اليومية.

ــم  ــام: قس ــة أقس ــه ثالث ــه لدي ــة أن ــف اليومي ــت الوظائ فهل

ــة وقســم  ــة وقســم اإلعالمــات واالتصــاالت املركزي اإلدارة الصحفي

تصوير الفيديو األم̼.

قسم اإلدارة الصحفية

ــتاذ  ــ̼ واألس ــتاذ إلياس ــده األس ــام بقائ ــنة ق ــذه الس إن يف ه

أوىل العــزم فــإن الوظيفــة اليوميــة لهــذا القســم بــ̼ الكومبيوتــ̺ 

ــات للطــالب  ــم األرشــيفات تشــمل البيان ــة وتنظي العامــل بالصيان

واملتخرجــ̼ يكــون أســمى اإلهتــ̲م  ويســتمر التكميــل رجــاء أن 

يبنى مركز االتصاالت املجهزة قريبا.

اإلعالمات واالتصاالت املركزية

ــتاذ  ــا األس ــام به ــي ق ــة الت ــات واالتصــاالت املركزي إن اإلعالم

إصــالح الديــن رسيبــون هــي املعهــد ملركــز املعلومــات واملحادثــات 

الجازمة وذو نشاط يف معهد األم̼ برندوان.

ــات يف  ــبكة املعلوم ــن ش ــو األول تكوي ــل ه ــمى األم ــا أس أم

نطــاق معهــد األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان، والثــا̹ تجهيــز املعلومات 


مؤسسة األمين برندوان
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ــع الخدمــات املحتاجــة بوســيلة الربيــد اإلليكرتونيــ˕  ضمــن جمي

املجهز.

أمــا املحــور يف األعــ̲ل األول تجهيــز املعلومــات نحــو الداخل 

وخــارخ املعهــد األمــ̼ برنــدوان، والثــا̹ تطويــر منهــج املعلومــات 

واملحادثــات يف نطــاق معهــد األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان، والثالــث 

الصيانــة والتطــور ضمــن الطاقــة البرشيــة يف قســم اإللكرتونيكيــات 

الفاضلة.

- قسم الخدمات اإلعالمات

يتقــدم قســم الخدمــات اإلعالميــة إىل خدمــة أحســن بإنشــاء 

اإلدارة اإللكرتونيكيــة لتوفــ̺ املعلومــات الهامــة عــن معهــد األمــ̼ 

ــة،  ــة والدعوي ــة والتعليمي ــاطاته الرتبوي ــدوان ونش ــالمية برن اإلس

وبخاصــة ضمــن حلــول موســم اســتقبال الطــالب والطالبــات 

املســتجدين عــرب موقــع األمــ̼ املســتحدث حديثــا مــن قبــل 

سكرتارية مؤسسة األم̼.

- قسم تطوير اإلعالمات واالتصاالت اإلليكرتونيكية

قســم تطويــر اإلعالمــات واالتصــاالت اإللكرتونيكيــة الســارية 

ــد  ــاق معه ــتى يف نط ــت إلدارات ش ̺ني ــبكة اإلنت ــر ش ــي تطوي ه

األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان. وهــذا القســم يعمــل عــىل التنســيق ألن 

ــات،  ــذ لشــبكة املعلوم املعاهــد التابعــة للمعهــد لهــا حــق التنفي

ــرآن  ــظ الق ــد تحفي ــ̼ اإلســالمية ومعه ــة املعلم ــد تربي ــل معه مث

اإلســالمية  األمــ̼  بــل جامعــة  للبنــات  األول  األمــ̼  ومعهــد 

برندوان.

- قسم تربية الطاقة البرشية

ــرات  ــىل التطوي ــل ع ــم العم ــف هــذا القس ــن وظائ كان م

ــا  ــا أيض ــة. وفيه ــا اإلعالمي ــة يف شــؤون التكنولوجي ــة البرشي للطاق

ــا  ــل اإللكرتونيكي ــن قب ــكل م ــي تتش ــة الت ــواد املدروس ــز امل تجهي

اإلعالمية.

قسم تصوير الفيديو األم̼

ــن  ــي رمضــان ʪســاعدة م ــتاذ رزق ــذا القســم األس ــرأس ه ي

ــة يف  ــوم بالخدم ــيفات، ويق ــر األرش ــ̲عيل مدي ــام إس ــتاذ إم األس

ــل  ــيطة ب ــت األدوات بس ــ̲ كان ــو. مه ــر والفيدي ــاالت التصوي مج

تكفي لخدمات األرشيفات يف نطاق معهد األم̼ اإلسالمي.

الهيكل التنظيمي ملؤسسة األم̼ برندوان

ــب  ــروف، نائ ــي مع ــد مرزوق ــاج محم ــس: كياهــي الح الرئي

الرئيــس: كياهــي الحــاج أحمــد صــربي صديــق، الســكرت̺: الحــاج 

أحمــد تيجــا̹ شــاذيل، شــؤون املــال: األســتاذ الحــاج عبــد املعــز، 

رئيــس شــؤون الرتبيــة والتثقيــف: األســتاذ ســحيمي زهــري، رئيــس 

شــؤون الدعــوة وتطويــر املجتمــع: كياهــي الحــاج عمــر الفــاروق، 

رئيــس شــؤون الخريجــ̼ والكــوادر: األســتاذ الحــاج فهمــي فتــاح، 

رئيــس شــؤون االقتصــاد والجهــازات: األســتاذ الحــاج محمــد بكري 

صالحــ̼، رئيــس مركــز الدراســات اإلســالمية: األســتاذ أحمــد 

صادق الحافل املاجست̺.

تعتــرب الــدورة العربيــة نشــاطا روتينيــا عقــده معهــد األمــ̼ 

ــواد دراســية  ــة، يــدرس عــدة م ــة بالنشــاطات اللغوي ســنويا كثيف

ــة والرصفيــة, والتعبــ̺ واملحادثــة, واإلنشــاء  منهــا القواعــد النحوي

والرتجمــة, وقــراءة الكتــب, واالســت̲ع, وأمثلــة اإلعــراب, وطريقــة 

ــة اســتخدام الوســائل, ومشــاهدة  ــة, وطريق ــم اللغــة العربي تعلي

األفالم العربية, واملناظرة واملناقشة العلمية. 

ــز  ــاء مرك ــارشا أعض ــا مب ــدورة إرشاف ــذه ال ــىل ه ــرشف ع وي

ــة  ــؤون الرتبي ــت ش ــدرج تح ــدوان املن ــ̼ برن ــد األم ــات ʪعه اللغ

والتثقيــف ىف التاريــخ ١٧-٢١ ربيــع الثــا̹ ١٤٣٥ هـــ. وقــد اشــرتك 

ــات مــن جميــع  ــع الطــالب والطالب ــا األســاتذة واألســتاذات م فيه

املعاهــد التابعــة ملعهــد األمــ̼ حيــث بلــغ عــدد املشــارك̼ 

ــة  ــن جامع ــات م ــالب و ٥ طالب ــ̼ : ٥ ط ــاركات ١٤٠ موزع واملش

األمــ̼ اإلســالمية, و٤٥ طالبــا و٤٠ طالبــة مــن معهــد تربيــة 

ــظ  ــد تحفي ــن معه ــة م ــا و١٥ طالب ــالمية, ٢٠ طالب ــ̼ اإلس املعلم


شؤون التربية والتثقيف
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القــرآن الكريــم, و١٥ مــن معهــد تيقــال األمــ̼ و ٥ طالبــات مــن 

معهــد األمــ̼ األول للبنــات. وقــد قســم األمكنــة إىل ثالثــة يرتكــز 

االجت̲عــات  قاعــة  التعلــم,  ىف  واملشــاركات  املشــاركون  فيهــا 

لألســاتذة, ومبنــى إذاعــة صــوت الدعــوة  للطــالب ومبنــى متعــدد 

األغــراض للطالبــات واألســتاذات. وبعــد انقضائهــا عقــد أيضــا 

أســبوع اللغــة العربيــة ىف الفــرتة مــن التاريــخ ٢٤- حتــى ٣٠  ربيــع 

الثا̹ ١٤٣٥ هـ..

 ʭب̼ منســو ʭالغــرض مــن هــذا الربنامــج تكويــن الجــو العــر

املعهــد األمــ̼, وغــرس مهــارات اللغــة العربيــة كاملحادثــة, اإلنشــاء 

والرتجمة, القواعد النحوية والرصفية نحو الطالب والطالبات. 

إن انعقــاد هــذه الــدورة إن دل عــىل شــيئ فإنــه يــدل مــدى 

اهتــ̲م وإرادة معهــد األمــ̼ تجــاه ترقيــة اللغــة العربيــة إضافــة 

إىل تكويــن األجيــال املمتــازة املؤهلــة ىف اللغــة العربيــة وذات 

ــات محافظــة عــىل  كفــاءة رائعــة لتدريســها بــ̼ الطــالب والطالب

تاج املعهد وتطويرا إىل الك̲ل عىل ممر الدهور وكر العصور. 

مسؤول املواد الدراسية 

ــة  ــواد الدراســية بالنشــاطات الثابت ــام منســق مســؤويل امل ق

وهــي التنســيق لنشــاطاات مســؤويل املواد الدرســية. وأما مســؤولو 

ــة ىف  ــة والثقافي ــج التعليمي ــذو الربام ــم منف ــية فه ــواد الدراس امل

جميع املراكز الرتبوية املندرجة تحت مؤسسة األم̼ اإلسالمية. 

وقــد نجــح مســؤولو املــواد الدراســية ىف ترقيــة املناهــج 

القــوى العاملــة ʪعهــد األمــ̼  التعليميــة, وتطويــر احــرتاف 

ــواد  ــة بامل ــف املتعلق ــية الوظائ ــذ أساس ــن خــالل تنفي ــدوان م برن

الدراسية. 

ضمــن القيــام بــأدواره تعــاون مســؤولو املــادة مــع الشــؤون 

ــد  ــة ʪعه ــد التابع ــع املعاه ــ̼ لجمي ــؤون املدرس ــة وش التعليمي

األمــ̼ عــن املقضايــا املتعلقــة بعمليــة التعليــم ىف الفصــول, منــوال 

ــىل  ــة ع ــة إىل املراقب ــة إضاف ــاة اليومي ــف ىف الحي ــة والتثقي الرتبي

وظائف املدرس̼. 

ــواد الدراســية  ــؤويل امل وبالضبــط ال تقتــرص مســؤولية مس

عــىل مــا هــو مخطــوط مــن نشــاطات التعليــم ىف الفصــل بــل ال 

بــد مــن تطويــر املدرســ̼ وفــق املــواد املقــررة مــا يســمى بفرقــة 

املدرســ̼ للمــواد املقــررة. وهــذه الفرقــة تحــت مســؤويل املــواد 

الدراســية عــن طريــق إقامــة الــدورة التدريبيــة للدفــاع عــن 

كفائتهــم وطريقــة تعليمهــم وطريقــة تطبيقهــم مــع جــودة 

ــذا كان محــور تفك̺هــم أن يكــون الطــالب قادريــن  أنفســهم, ول

عىل انتفاع علومهم للوصول إىل مايرام. 

تنسيق مجلس الشورى للمنظمة 

ــت معهــد األمــ̼ ٨ منظــ̲ت طالبيــة أهمهــا  تنــدرج تح

ــة  ــد تربي ــة معه ــة طلب ــ̼ األول ورابط ــد األم ــة معه ــة طلب رابط

ــ̲ت اإلســالمية  ــة املعل ــات تربي املعلمــ̼ اإلســالمية ورابطــة طالب

ورابطــة طالبــات معهــد األمــ̼ األول للبنــات ورابطــة طلبــة معهــد 

تحفيــظ القــرآن ورابطــة طالبــات معهــد تحفيــظ القــرآن واملجلــس 

التنفيــذي لطلبــة وطالبــات جامعــة األمــ̼ ورابطــة استشــار 

الطلبة وطالبات جامعة األم̼ ورابطة طلبة املعهد السلفي. 

يتطلــب مــن وجــود هــذه املنظــ̲ت تدريــب املدبريــن لهــم 

ــايخ ىف  ــاعد املس ــة إىل مس ــم باإلضاف ــام أعضائه ــة أم ــة عالي هيب

ــالب  ــتطاعة الط ــىل اس ــالوة ع ــا ع ــة يومي ــاطات تربوي ــذ نش تنفي

بــإرشاف مبــارش مــن  النهائيــة تدريــب وظائفهــم كمدبريــن 

املشايخ واألساتذة. 

ولــذا احتــاج مجلــس الشــورى للمنظمــة إىل إرشــاد وتوجيــه 

املدبريــن وفــق املعاهــد املندرجــة تحــت معهــد األمــ̼ ʪســاعدة 

ــم  ــاتذة له ــن األس ــون م ــن يتكون ــذه الذي ــن أعضــاء تنفي ــة م تام

خربة حسنة ىف املنظمة. 

إن ملنســق املنظمــة الطالبيــة دور خــاص وهــو تنظيــم مجلس 

الشــورى املوجــود ىف جميــع املعاهــد التابعــة ملعهــد األمــ̼ ومــن 

الربامــج التــي تــم تنفيذهــا التدريــب عــىل تفعيــل الفــرق الطالبيــة 

املنعقــد ىف التاريــخ ٣ أغســطس ٢٠١٣ م, والتدريــب عــىل القيــادة 

ــب  ــمرب ٢٠١٣م, والتدري ــخ ٢٤-٣٠ ديس ــد ىف التاري واإلدارة املنعق

عــىل مهــارة الكشــاف األساســية املنعقــد ىف التاريــخ ٢٩أغســطس-

٥ســبتمرب ٢٠١٣م, واملشــاورة الســنوية واملشــاورة النصف الســنوية 

التــي تعتــرب نشــاطة روتينيــة ىف التاريــخ ٣٠يناير-٦فربايــر ٢٠١٤م, 

واملشــاورة  الســنوية  واملشــاورة  القدمــاء  الطــالب  واســتقبال 

ــة املعلمــ̼ اإلســالمية املنعقــدة ىف  ــة تربي ــة لرابطــة طلب التنفيذي

ــة قبــل  ــر ٢٠١٤م, وتنفيــذ املحــارضات االجت̲عي التاريــخ ٢١ فرباي

موعد حلول موعد اإلجازة للطلبة والطالبات. 
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مركز اللغات

ــة  ــ̼ العربي ــت م̲رســة اللغت ــد كان ــذ أول تأســيس املعه من

واالنجليزيــة أمــرا واجبــا عــىل منســوʭ املعهــد أســاتذة وطالبــا إمــا 

ــك  ــن ذل ــدف م ــيل, واله ــم الالفص ــيل أو التعلي ــم الفص ىف التعلي

ــالب ىف  ــاتذة والط ــارة لألس ــادة وحض ــمية ع ــة الرس ــن اللغ تكوي

ــز  ــة ملرك ــة ثقيل ــرب وظيف ــة تعت ــذه الحال ــة. وه ــم املعهدي حياته

ــل  ــات حص ــابقات واملباري ــدة املس ــد ع ــرتاك املعه ــات. وباش اللغ

ــة  ــاركتها محافظ ــدف ىف مش ــا فاله ــوز فيه ــة الف ــىل درج ̺ا ع ــ كث

وترقية عىل لغات الطالب العربية واإلنجيزية واإلندونيسية. 

عــدة  اللغــات  ملركــز  كان  ̺ة  الكثــ األعــ̲ل  وبجانــب 

الوظائف:١)كمخطــط اســرتاتيجي لجميــع الربامــج اللغويــة ىف 

ــز  ــدوان و٢) تجهي ــالمي برن ــ̼ اإلس ــد األم ــة ملعه ــد التابع املعاه

املــواد الدراســية للغــة العربيــة واإلنجليزيــة واإلندونيســية ٣) 

اإلســالمي  األمــ̼  ىف معهــد  الرســمية  اللغــة  ترقيــة  مالحظــة 

برندوان. 

ــات  ــز اللغ ــد مرك ــة عق ــد اللغ ــة بتجوي ــاعيه املتعلق وىف مس

الربامــج املتنوعــة التــي تتعلــق بتحســ̼ مســتوي اللغــة. بــدأ هــذه 

الربامــج مــن األســاتذة ويليهــا الطــالب والطالبــات, ومــن الربامــج 

التي تم تنفيذها : 

عقــد الــدورة العربيــة التــي اســرتك فيهــا بعــض وفــود   .١

املعاهد التابعة ملعهد األم̼. 

ــد  ــا املعاه ــرتك فيه ــي تش ــة الت ــة العربي ــبوع اللغ ــد أس عق  .٢

التابعة ملعهد األم̼.

عقد تزويد املفردات ثالث مرات ىف األسبوع   .٣

عقد الحوار باللغة العربية واإلنجليزية قبل موعد النوم.   .٤

ــة  ــدوء خمســة عــرش دقيق ــام الفصــول املب ــوار أم ــد الح عق  .٥

قبل موعد الدراسة الصباحية. 

ــالة  ــذ ص ــل تنفي ــد قب ــوم األح ــات ىف ي ــجيع اللغ ــة تش إلقام  .٦

املغرب بالج̲عة. 

إقامــة التمثيليــة العربيــة واإلنجليزيــة ىف يــوم الخميــس بعــد   .٧

صالة العرص ʯاما. 

عقد الحوار ىف كل يوم الجمعة بعد الجمباز الصباحي.   .٨

ومشــاركات  مشــار˔  إلعــداد  الخاصــة  الفرقــة  تكويــن   .٩

الشــعر,  قــراءة  الخطابــة,  املناظــرة,  أهمهــا  املســابقات 

وتقديم القصة.

ــس  ــع املجل ــاون م ــة بالتع ــة اإلنجليزي ــدوة العلمي ــد الن عق  .١٠

التنفيذي لطلبة وطالبات جامعة األم̼ برندوان. 

ــة  ــة تربي ــة طلب ــع رابط ــاون م ــ̼ بالتع ــان اللغت ــد مهرج ١١. عق

املعلم̼ اإلسالمية. 

١٢. إصدار مادة الحوار والتزويد. 

ــات  ــة والطالب ــع مســتويات الطلب ــة املعمــل اللغــوي لرف ١٣. إقام

الواقعة وراء املسجد. 

وبعــد تكثيــف املســاعي ىف إطــار رفــع مســتويات اللغــة قــد 

ــة  ــات عــىل االحــراز ىف عــدة البطول ــة والطالب حقــق بعــض الطلب

واملســابقات : ١) زبــ̺ طالــب الســنة النهائيــة حصــل عــىل الفــوز 

الثالــث ىف مســابقة تقديــم القصــة عــىل مســتوى جــاوى الرشقيــة 

٢٠١٣م ىف معهــد نــور الجديــد ٢) توفيــق الرحمــن طالــب الســنة 

 ʭــر ــط الع ــابقة الخ ــث ىف مس ــرز الثال ــىل الف ــل ع ــة حص النهائي

عــىل مســتوى جــاوى الرشقيــة ٢٠١٣م ىف جامعــة حكومــة مالنــج 

ــاح الرزقيــة طالبــة الســنة الخامســة حصلــت عــىل الفــوز  ٣) مفت

إســالمية  جامعــة  ٢٠١٤م ىف  الشــعر  قــراءة  مســابقة  ىف  األول 

ʪكاسان. 

منظمة الحركة الكشفية 

ــد  ــفية ʪعه ــة الكش ــال الرتبي ــرك ىف مج ــة تتح ــذه املنظم ه

̺تها عقــد هــذه املنظمــة عــدة  األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان وىف مســ

النشــاطات داخــل املعهــد وخــارج املعهــد ومــن النشــاطات داخــل 

ــتوى  ــة ملس ــة الخاص ــن الفرق ــا : تكوي ــم تنفيذه ــي ت ــد الت املعه

املبتدئــ̼ واملتوســط̼ وتصفيــة أعضــاء معســكرات جــارودا وعقــد 

التدريــب عــىل مهــارة الكشــاف األساســية وعقــد التخييم الكشــفي 

يوم الخميس والجمعة. 

ومــن النشــاطات الخارجيــة التــي تــم تنفيذهــا : إرســال 

بعــض املدبريــن ملشــاركة التدريبــات الكشــفية ىف مدينــة ســومنب 

وإرســال املبعوثــ̼ ىف مســابقات التخييــم الكشــفي منهــا : الفائــز 

الخطابــة عــن شــغرا بــالوى ىف مدرســة  الثالــث ىف مســابقة 
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ــة,  ــرت عــىل مســتوى جــاوى الرشقي ــة ببلي ــة الثالث ــة العالي الحكوم

ــة للمتوســط̼ ىف جامعــة إســالمية  ــز األول ملســابقة الرائدي والفائ

ʪكاســان عــىل مســتوى مــادورا, والفائــز الثــا̹ ىف أســبوع الكشــاف 

ــة  ٢٠١٣م ىف معهــد نــور اإلســالم بلوطــا عــىل مســتوى محافظ

سومنب وغ̺ها من عدة املسابقات األخرى. 

إن ملنظمــة الحركــة الكشــفية نشــاطات روتينيــة كــ̲ أن لهــا 

ــة  ــن والطلب ــن املدبري ــون م ــا تتك ــنوية ألن أعضائه ــاطات س نش

ــة  ــة الخاص ــكيل الفرق ــي تش ــاطات ه ــك النش ــن تل ــ̼. وم ʥالدا

أعضــاء  وتنصيــب  اإلســالمية  املعلمــ̼  تربيــة  ملعســكرات 

املعسكرات وتشكيل معسكرات جارودا وتنصيبها. 

هيئة النفس التطبيقي

ــم  ــق عل ــر بتطبي ــاول األم ــة أول قســم يتن تعتــرب هــذه الهيئ

ــي  ــارس ٢٠١١. وه ــخ ٣٠ م ــها ىف التاري ــم تأسيس ــي ت ــس الت النف

قســم جديــد مــن األقســام املندرجــة تحــت شــؤون الرتبيــة 

والتثقيــف وهــذه الهيئــة أسســها كياهــي باغــوس أمــ̺ اللــه 

املاجســرت وياهــي نزلــة هدايتــي املاجســرت. تتحــرك هــذه الهيئــة ىف 

ــم النفــس التطبيقــي وخاصــة ىف إرشاف نفــوس طــالب  مجــال عل

معهد األم̼ برندوان. 

ولهــذه الهيئــة الجديــدة أغــراض خاصــة وهــي وســيلة 

ــة همــزة  ــك فــإن هــذه الهيئ لالستشــارة النفســية عــالوة عــىل ذل

وصــل مــع جميــع أرسة معهــد األمــ̼ ومنســوبيه أســاتذة وطالبــا 

وخريج̼ ومتعاطف̼ وأولياء الطالب واملوظف̼. 

تهــدف هــذه الهيئــة عــىل األقــل عــىل تحليــل قضايــا الرتبيــة 

النفســية لجميــع منســوʭ املعهــد, الســي̲ قضيــة الطــالب إضافــة 

املرشفــ̼,  الصفــوف,  أوليــاء  الفصــول,  (أوليــاء  األســاتذة  إىل 

ــه األعضــاء عــىل أكمــل وجــه ومــن  املثقفــ̼, املســهل̼) ىف توجي

ثــم يرجــى مــن هــذه الهيئــة تكويــن الحيــاة صحيحــة ج̲عــة أو 

فــرادى إىل أن بلغــت أغــراض الرتبيــة اإلســالمية عــىل شــكل 

متزامن. 

ولقــد قامــت هــذه الهيئــة فعــال باملعالجــات النفســية 

ــ̲  ــوم. وم ــة كل ي ــة والثانيــة بالكتاب بطريقتــ̼, أوالهــا باملقابل

ــخصية  ــار الش ــا اختب ــدت أيض ــد عق ــة ق ــذه الهيئ ــإن ه ــر ف يذك

واملهــارة وامليــول والغرائــز يوميــا. فتنفيــذ اختبــار الشــخصية 

واملهــارة وامليــول والغرائــز قــد تكــون باملقابلــة أي ذكــر املستشــار 

ــواب  ــة الج ــد تســليم ورق ــة بع ــب أو طالب ــة لطال بعــض املالحظ

والســؤال, ولــكل نقطــة الســؤال فرصــة والنتائــج املحصولــة ترفــع 

بالرسالة الرسية.

ــة ىف رفــع مســويات املجتمــع  ــة ʴين ــرب تربي ــة تعت إن الخدم

ــة الديــن. فمعرفــة الديــن  ــع النواحــي فضــال عــن ناحي مــن جمي

أمــر واجــب عــىل املســلم̼ واملســل̲ت لتزويــد حياتهــم الدنيويــة 

ــدوان  ــ̼ برن ــة األم ــقت مؤسس ــك نس ــىل ذل ــاء ع ــة بن واألخروي

شــؤون الدعــوة واالجت̲عيــة لرفــع مســتويات املجتمــع ىف معرفــة 

الخطــوات  وجــود  مــن  يتطلــب  املثمــرة  الحيــاة  ألن  الديــن 

ــاط  ــة ضب ــوة ʪثاب ــؤون الدع ــددة. فش ــة واملج ــة, الكثيف امللموس

ــة,  ــت أم عملي ــة كان ــالمية فكري ــوة اإلس ــق الدع ــاح ىف تحقي الرم

أضــف إىل ذلــك الجهــاد فإنــه مفتــاح أســايس ال بــد منــه لتحقيــق 

أهــداف الدعــوة ذاتهــا فيلــزم مــن أعضــاء هــذه الشــؤون االتصاف 

بالجد واإلستقامة واالحرتاف بالعمل. 

شــؤون الدعــوة عبــارة عــن هيئــة تتحــرك ىف مجــال الدعــوة 

اإلســالمية للبلــوغ إىل مبــدأ ”التســابق ىف الخــ̺“ مــن خــالل 

ــع  ــر املجتم ــع وأخــص بالذك ــح املجتم ــة ʪصال النشــاطات املتعلق

ــ̲رة  ــؤون ع ــت ش ــد قام ــدوان. ولق ــ̼ برن ــد األم ــاورة ʪعه املج

املســجد النشــاطات الدينيــة ضمــن حلــول األعيــاد اإلســالمية 

ــه  ــه علي ــي صــىل الل ــد النب كذكــرى اإلرساء واملعــراج وذكــرى مول

وســلم وذكــرى نــزول القــرآن وتنفيــذ صــالة العيديــن وذكــرى أول 

الســنة الهجريــة ١٤٣٥هـــ. وأيضــا مــن النشــاطات التــي قامــت بها 

شــؤون املجتمــع والتطويــر هــي التعليــم املنعقــد ىف يــوم الثالثــاء 


شؤون الدعوة واالجتماعية
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مســاء الــذي يختــص بــه موظفــو املعهــد وتنظيــم الحلقــات 

ــس  ــايخ أو مجل ــس املش ــت إرشاف مجل ــهرية تح ــبوعية الش األس

األعوان التي يطلق عليها اإلسم ”املهاجرين واملهاجرات“. 

ــة أربعــة شــؤون  وقــد اندرجــت شــؤون الدعــوة واالجت̲عي

تتحــرك ىف مجــال الدعــوة واالجت̲عيــة وهــي شــؤون عــ̲رة 

املســجد, إذاعــة صــوت الدعــوة, شــؤون خدمــة املجتمــع والتطوير 

وصــوت الدعــوة األمــ̼ برنــدوان. وهــذه الشــؤون األربعــة لعبــت 

دورها فعالية ىف وسط املجتمع. 

شؤون ع̲رة املسجد 

ــالل  ــه دور هــام خ ــدوان ل ــ̼ برن ــع األم ــجد الجام إن مس

ــة الطــالب. فمســجد الجامــع مركــز للنشــاطات كــ̲  ̺ة تربي مســ

ــوغ إىل  ــا. وللبل ــة وغ̺ه ــوات املفروض ــادة كالصل ــز للعب ــه مرك أن

األغــراض املنشــودة يتطلــب مــن وجــود الطاقــة البرشيــة املمتــازة 

لتنفيــذ جميــع نشــاطاته. ومــن النشــاطات منــه هــي النشــاطات 

اإلداريــة كعمليــة صيانــة الوســائل فيــه أو نشــاطات اإلمــارة 

ــدرس  ــة, الت ــوات املكتوب ــرار الصل ــىل غ ــة ع ــات اإلرشافي كالعملي

الفــردي, التــدرس املوجــه ونشــاطات الرعايــة كالعمليــات املتعلقــة 

ببناء املسجد. 

ــادة  ــ̼ العب ــي تحس ــبوعيا ه ــدة أس ــاطات املنعق ــا النش أم

الــذي أرشفــه كياهــي الحــاج فضــيل فــرتة كمســؤول مــادة الفقــه 

ــي  ــه زين ــد الل ــه كياهــي الحــاج عب ــذي أرشف وتحســ̼ القــراءة ال

كمســؤول مــادة القــرآن. وʴــة النشــاطات الســنوية وهــي ذكــرى 

األعيــاد اإلســالمية كذكــرى اإلرساء واملعــراج ونــزول القــرآن وصــالة 

العيدين وذكرى أول السنة الهجرية. 

إذاعة صوت الدعوة

إذاعــة صــوت الدعــوة األمــ̼ وســيلة مهمــة لتيســ̺ الدعــوة 

اإلســالمية وخطــوة متأكــدة ىف بنــاء األخوة اإلســالمية بــ̼ املجتمع. 

وقــد رشفــت النــرش واإلعــالم ʪنطقــة ســومنب ومحافظــة جــاوى 

الرشقيــة بإصــدار ترصيــح يبــ̼ حــق التفعيــل والبــث. ومــن هــذا 

ــم  ــرش التعالي ــ̼ ىف ن ــوة األم ــة صــوت الدع ــدت خطــوة إذاع تأك

اإلســالمية واملعــارف الهامــة نحــو املســتمع̼. ونرجــو ىف املســتقبل 

ــع تعاليــم  أن تكــون إذاعــة صــوت الدعــوة ســامية عاليــة لرف

اإلسالم وشعاراته إىل أقىص ما ̻كن الوصول إىل الك̲ل. 

قسم هيئة تطوير املجتمع 

قســم هيئــة تطويــر املجتمــع هــو وســيلة لجميــع عمليــات 

الدعــوة اإلســالمية للوصــول إىل التطــورات الهائلة بتنفيذ نشــاطتان 

روتينيتــان منهــا إقامــة حلقــات التعليــم املنعقــدة أســبوعيا لعــ̲ل 

ــام  ــذا الع ــات ىف ه ــذه الحلق ــرتك به ــد اش ــد وق ــي املعه وموظف

ســائقو البتشــاء زيــادة عــىل معلوماتهــم بالديــن, وحلقــات التعليم 

املنعقــدة النصــف شــهريا للمجتمــع املجــاورة ʪعهــد األمــ̼ التــي 

ــات  ــق عليهــا اإلســم ”املهاجــرون واملهاجــرات“ وهــذه الحلق يطل

ــوان.  ــس األع ــايخ ومجل ــس املش ــن مجل ــارش م ــت إرشاف مب تح

ــذه  ــالل ه ــن خ ــت م ــي قام ــن االجت̲ع ــا للتظام ــك تكوين وكذل

̺ه لليتامى واملســاكن  الحلقــات بتوزيــع املــواد الغدائيــة كاألرز زغــ

وأعضاء الحلقات. 

هيئة صوت الدعوة األم̼ برندوان

هيئــة صــوت الدعــوة األمــ̼ برنــدوان هــي قســم مــن 

األقســام املندرجــة تحــت شــؤون الدعــوة واالجت̲عيــة التــي 

تتحــرك ىف نــرش الدعــوة عــن طريــق املوســيقى اإلســالمية إضافــة 

إىل وســيلة لرتقيــة مهــارة الطلبــة ىف مجــال الصــوت. ومهــ̲ 

ــن  ــا ̬ تك ــن حركته ــرا لك ــد مؤخ ــذا املعه ــهرته ىف ه ــدرت ش انح

معدومــة ومجهولــة عنــد املجتمــع خصوصــا مجتمــع مــادورا 

ويتربهــن هــذا القــول مــن زيارتهــا إىل أقطــار القــرى ʪــادورا حتــى 

دائــرة جمــرب. ولقــد افتتحــت رســميا ىف هــذا العــام تســجيل 

األعضاء املستجدين ملداومة هذه الهيئة ىف املستقبل.

ا ُ َن  َ  ْ َ َ َو ْ ِ ا
ُ*****



١٤ |  شعبان ١٤٣٥ هـ \ يونيو ٢٠١٤ م

مكتــب الخريجــ̼ والتجديــد تحــت رعايــة االمــ̼ ملؤسســة 

برنــدوان ʪثابــة تنفيــذ مســؤولة مــن خريجــي التدريــب و إعــداد 

الكوادر الذين الكوخ مرونة و اإلنتاجية والجودة استقامة.

نســعى داʥــا لتطويــر وتعزيــز قــدرات املــوارد البرشيــة والء 

الخريجــ̼ هــي جــزء مــن مهمــة الهامــة التــي ال ̻كــن االســتهانة 

بهــا مــن قبــل هــذا املكتــب. يتــم ذلــك كشــكل مــن أشــكال إعــداد 

الكوادر تقديم يف الحارض و املستقبل.

ألنــه القوانــ̼ و يخطــو إىل التغيــ̺ يف عــداد املفقوديــن، عــىل 

إثــر ذلــك ال محالــة ملعهــد األمــ̼ برنــدوان منــذ وقــت مبكــر قــام  

ــد يف  ــة التجدي ــث تســتمر عملي ــدة بحي ــف اســرتاتيجية جي ʪختل

هــذا الكــوخ ̻كــن اتباعهــا عــىل أســاس مســتمر الســتمرار وجــود 

لودج يف وسط املجتمع.

ــوكاالت ̻كــن أن تعمــل بشــكل  ــذا، مــن اجــل ان هــذه ال ل

ــ̼  ــم تعي ــاك ت ــا، وهن ــا لتيتفرضه ــه بواجباته ــز يف قيام ــد و رك جي

ــي  ــام، و ه ــل مله ــيق السلس ــاعدة التنس ــامات ملس ــض االنقس بع

ــوادر  ــر الك ــم تطوي ــدوان، وقس ــ̼ برن ̺ة األم ــ ــة الكب ــة العائل راي

ــم وظيفــة و دور  ــذي لديه ــب املدرســ̼ ال الخاصــة، وقســم تدري

كل منها يف املجتمع.

̺ة األم̼ برندوان شعبة راية العائلة الكب

ــذي  ــم ال ــي القس ــدوان ه ــ̼ برن ̺ة األم ــ ــة الكب ــة العائل راي

يتشــكل عــىل االســتظالل تحــت شــؤون الخريجــ̼ والكواديــر 

املوجــودة يف منطقــة االمــ̼ ملؤسســة األمــ̼ برنــدوان. هــذا 

التقســيم تضافــر الخريجــ̼ يف خضــم املجتمــع. شــؤون الخريجــ̼ 

و الكــوادر باعتبــاره املكتــب املســؤول عــن الربنامــج الــذي بدأتــه 

ــد  ــب الخريجــ̼ و التجدي ــدم مكت ــك، يق ــة إىل ذل ــال. باإلضاف إقب

باعتبــاره املســؤول اليوميــة لإلعــداد الكــوادر خليفــة. مثــل غ̺هــا 

ــة  ــج ذات األولوي ــذه الربام ــد، ه ــد املعه ــة عن ــج الثالث ــن الربام م

والحصــول عــىل قــدر أكــرب مــن القلــق بالنســبة اســتمرار الجــودة 

معهــد األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان يف املســتقبل. بالطبــع فإنــه 

ــن أجــل الحصــول  ــاʨ واملنتظــم، م ــاد واالنتق ــل الج ــاج العم يحت

عىل كوادر قوية و متناسبة و املهني̼ يف مجاالت عملهم.

الشعبة لتطوير الكوادر

هنــاك نوعــان مــن الكــوادر التــي كتبهــا معهــد األمــ̼ 

برنــدوان، األول هــو الكــوادر العامــة عــىل شــكل خــ̺ األمــة 

ــوادر  ــو ك ــا̹ ه ــدت، و الث ــي أع ــة)  الت ــة املؤهل ــوارد البرشي (امل

ــة  ــة عــن عمــد ملواصل متخصصــة أعدتهــا منظمــة الصحــة العاملي

ــط  ــس فق ــد. لي ــو املعه ــه مؤسس ــ̲ حاول ــية م ــات الرئيس الخدم

ــن»،  ــداد املفقودي ــل يف ع ــرس و التبدي ــد ك ــل «تزاي ــيد املث تجس

ولكن يجب أن ينموقبل أنكرس.

الشعبة لتطوير مدريس الخدمات

ســت مــن املؤسســات التعليميــة القاʥــة، و اثنــ̼ مــن 

ــدة  ــل مل ــ̼ للعم ــع الخريج ــن جمي ــب م ــي يتطل ــات الت املؤسس

ــ̼  ــة املعلمــ̼ اإلســالمية وجامعــة األم ــنة واحــدة، وهــ̲ تربي س

اإلســالمية برنــدوان لربنامــج املكثــف. ̬ يتــم تنفيــذ هــذا التفانيــف 

ــن  ــا م ̺ه ــا يف غ ــن أيض ــا، ولك ــد ذاته ــو املعاه ــة نح ــط إلزامي ق

املؤسسات التعليمية يف أمس الحاجة إليها.

و يرجــع ذلــك إىل عــدد محــدود مــن الخريجــ̼ الذيــن هــم 

هنــاك، واردة مــن ١٦٣ طلــب تعيــ̼ املعلمــ̼، أرســلت فقــط ١٤٢ 

ــذه املهمــة. املؤسســات  ــم يف ه نحــو مؤسســات التعليــم املعل

التعليميــة املتطلبــات عــن مــدريس الخدمــات يأتــون مــن جميــع 

مــدريس  مــن  البيانــات  هــو  هنــا  اندونيســيا.  يف  املحافظــات 

الخدمــات الذيــن خدمــوا يف املؤسســات التعليميــة خــارج األمــ̼ 

اإلسالمي برندوان.

الهيكل

شؤون الخريج̼ و الكوادر

ــا̹  ــوزي التج ــد ف ــور أحم ــاج الدكت ــي الح ــار: كياه املستش

ــب  ــاح، نائ ــب: األســتاذ الحــاج فهمــي فت ــس املكت املاجســت̺، رئي


شؤون الكوادر والخريجين
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رئيــس املكتــب: األســتاذ أبوصــ̺ي صــالح الديــن، الســكرت̺: 

ــ̼  ــر، أم ــد شــكريم طاه ــتاذ محم ــص واألس ــد مخال ــتاذ أحم األس

الصندوق: األستاذ صادق الرحمن.

̺ة األم̼ برندوان هيكل راية العائلة الكب

مجلس املستشار

رئيــس مجلــس اإلدارة: كياهــي الحــاج توفيــق الرحمــن، 

الســكرت̺: ســفيان الهــادي، األعضــاء: كياهــي الحــاج ليــل الرحمــن 

الليســانيس، الحــاج جاتــم مأمــون، كياهــي الحــاج فهمــي أشــعري 

ــل  ــاج فيص ــي الح ــر، كياه ــد الفط ــاج عي ــي الح ــت̺، كياه املاجس

أنوار، كياهي الحاج عبد الحكيم.

الرئيــس العــام: كياهــي الحــاج ارحــم رافعــي، الرئيــس األول: 

كياهــي الحــاج أبــو صــ̺ي صــالح الديــن، الرئيــس الثــا̹: كياهــي 

ــكرت̺  ــوظ، الس ــام: محف ــكرت̺ الع ــك̺ي، الس ــروي ش ــاج نه الح

األول: مالجــي جــاليل، الســكرت̺ الثــا̹: األســتاذ الحــاج أمــر اللــه 

ــدوق األول:  ــ̼ الصن ــون، أم ــام: ميم ــدوق الع ــ̼ الصن ــر، أم عم

ــا̹: رشــدي  ــدوق الث ــ̼ الصن ــري صالحــ̼، أم ــاج بك األســتاذ الح

سوبراطا.

اإلدارات

ــاري  ــر بخ ــدي، عم ــة: رش ــوارد البرشي ــة وامل ــر الرتبي تطوي

املاجســت̺، شــوقي مبــارك، زيــن اللــه. الدعــوة وخدمــة املجتمــع: 

سوســيانطا، كياهــي الحــاج نافــع، معصــوم كريــم املاجســت̺، 

ــاة،  ــ̺. باســ̺ والتمكــ̼ االقتصــادي للشــعب: نورالحي حســني زب

الحــاج نــزار أشــيك، محمــد صــادق اإلكــرام، الدوكتــور عبدالرحمــن 

ثــا̹ .املعلومــات والعالقــات العامــة: الحــاج بحــري بحــار، كياهــي 

الحاج منان زركزي، رفيع أخروي، حرضي فتح الرازي.

ــع  ــو املجتم ــار املعيشــة نح ــر افتق ــوم وم ــوم إىل الي هــل الي

عديــدا مااتصفــت الرضوريــات والحاجيــات بــل التحســينيات. 

ــاك  ــع وه ــن املجتم ــة ضم ــوده تحســ̼ الحال ــه يق ــة إلي وباإلضاف

ــه املجتمــع. وذات نفســها جاذبــت  ــة مــا حصل ــه الرتقي يرتاكــم في

الحالــة مجادلــة االقتصــاد األصــح ضمــن املقتصــد منطقيــا كان أم 

دوليا.

االقتصــاد  شــؤون  أن  الســنة  هــذه  هــل  منــه  وانطالقــا 

ــا  ــازات تســعى نحــو جميــع جــودة االقتصــاد اســتطاع منه والجه

ــت  ــة توقع ــزة البنائي ــة األجه ــن صيان ــد م ــة وكل واح اإلدارة طيب

فيهــا التحســنات والتنميــة. ومــ̲ حاولــه شــؤون املــال هــو أقــىص 

الــدور ملركــز العائلــة للتســويق وضعــا ملراكــز التســويقات يف 

ــة خــالل  ــك وكل التســويقات املركزي ــر ذل ــد. عــىل إث نطــاق املعه

املعهــد التزمهــا املحاولــة منــه ويكــره منهــا التــرصف ضمــن خــارج 

نطــاق املعهــد ذاتهــا. فبــدى تتمكــن املنتاجــات عنــد مركــز العائلــة 

للتسويق خالل التقنيات.

ومــ̲ حاولــه أيضــا توســيع التــرصف عنــد املعهد حتــى أمكنه 

الحــس لــدى املجتمــع الوســعى. ومنهــا تحســ̼ الخدمــة يف امليــاه 

اســتحقت  الجديــدة، وهــي  املكائــن  كبنــاء  ”لنــا“.  املعدنيــة 

ــنة أنهــا  ــة املتواعــدة. فهلــت هــذه الس التصميــ̲ت االقتصادي

تقــدر عــىل تــرصف املنتــج ضمــن املعهــد املتجــاور فاألســمى طوال 

دائرة مادورا.

الحمــد للــه ومــ̲ نشــكر اللــه عــز وجــل هــو تنميــة 

كافونرتيــن األمــ̼ بــدى منــه يــوم بعــد يــوم التحســنات بــل فيــه 

ترقية االنتاج من خالل املراكز التسويقية يف نطاق املعهد.

كافونرتين األم̼ برندوان

يف شــتى التســابق ضمــن االقتصــاد العوملــي تشــديدا أن 

كافونرتيــن األمــ̼ برنــدوان ̬ ينفــك قــادرا واســتطاع منــه الرتقيــة 

والنــ̲ء يف حصــول االنتاجــات مــن حــ̼ إىل حــ̼. فهــل أن النظرية 



شؤون االقتصاد والجهازات
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ــي  ــات لحاصــل االنتاجــات لوحــدات األعــ̲ل الت ــن ̷ــاء البقاي م

يقودها اإلرشاف.

ــو ʪفاهــم  ــات لحاصــل االنتاجــات ال تخل ــة البقاي ــإن ترقي ف

األســايس عــن دور مديــر كافونرتيــن كقائــد يقــوده نحــو املحاولــة 

الصارحــة لهــذه الســنة وهــاك األســتاذ بكــري صالحــ̼ الــذي حــل 

ــتى  ــن ش ــ̼ ومديري ــن املوظف ــة ضم ــجيعات واملالحظ ــه التش في

برنــدوان.  األمــ̼  كافونتــ̺ن  بقيــادة  األعــ̲ل  عنــد وحــدات 

ــي  ــ̺ن ه ــا كافونت ــي يقوده ــ̲ل الت ــدات األع ــة إىل وح وباإلضاف

مركــز االتصــاالت والرشكــة لبضائــع البنــاء واألعــ̲ل ملركــز العائلــة 

للتسويق. منها البيانات التالية :

وحدة بناء مخزن

ــد  ــة املعه ــا رشقي ــت موقعته ــي حل ــة الت ــذه الرشك ــإن ه  ف

األمــ̼ الثــا̹ وأنهــا حصلــت عــىل الدرجــة الفاخــرة ضمــن األع̲ل. 

تســجلت يف الســنة ٢٠١٣-٢٠١٤ مــن شــهر ســبتمب̺ ٢٠١٣ إىل 

األبريــل ٢٠١٤ وترصفــت هــذه الرشكــة عــىل تحصيــل الربــح حــوايل 

مــن  التخلــو  العاجلــة  ذو  الرتقيــة  روســيا.وهذه   ٨٦٥٤٠٩١٦

ــل  ــي كادت تقب ــة الت ــد هــذه الرشك ــ̼ شــتى عن مســاعيها موظف

ــدى  ــه ب ــوظ وب ــد األســتاذ محف ــر الجدي ــل أيضــا املدي النشــيط ب

السعي واألثر ضمن املوظف̼ فيها.

وحدة مركز العائلة للتسويق

ــ̲ء ذاك  ــه الن ــت في ــي حل ــا̹ الت ــة للمب ــارة عــن الرشك وعب

املناســبة بــه. إن مركــز العائلــة للتســويق أيضــا حــس عــىل الرتقيــة 

يف الحصــول عــىل الربــح العــايل وهــذا آثــر مــن اســتحقاق املدخــل 

ــىل ٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ــا بلغــت ع ــة كله ــ̼ يف ٢٠١٣ فالعاصم ــه. تب لدي

ــا  ــوايل ٢٦٫٧٧٩٫٦٠٣ روبي ــا وتقســمت إىل بضــع التشــكيل ح روبي

وعىل تشكيل الروبيا قدرة ٢٩٫٢٢٠٫٣٩٧ روبيا.

وحدة مركز االتصاالت 

ــ̼ مســاعيها وحــدات  ــت ب ــز االتصــاالت التــي حل ــإن مرك ف

ــة للتســويق يف  ــز العائل ــ̺ن الواقعــة بجــوار مرك األعــ̲ل لكافونت

ــ̼  ــد األم ــة ملعه ــ̼ التابع ــالمية للبن ــ̼ اإلس ــة املعلم ــاق تربي نط

اإلســالمي برنــدوان. هاهــي األعــ̲ل التــي ارتــأس فيــه ســيد يــادي 

حــوايل   ٢٠١٣-٢٠١٤ الســنة  يف  الفاخــر  الربــح  عــىل  حصــل 

٢٤٫١٦٩٫٠٠٠ روبيا.

الكيانات التجارية الالرشكة

ــادة األســتاذ مخلــص رشــادي،  فــإن هــذه التجــارة قــام بالقي

وهــذه الكيانــة نهضــت عــن هيئــة األعــ̲ل الالرشكــة التــي يختــص 

ــرصف  ــي يت ــة الت ــد واملؤسس ــ̲ل يف املعاه ــدى األع ــن ل ــا األم به

عــىل الطبــع والبيــو «لنــا» ومصنــع وحــدة األعــ̲ل ووحــدة محطة 

بنزين. كلها عىل نظرية مدير الكيانة التجارية الالرشكة.

وحدة الطبع

ــع  ــو م ــة وينم ــات الناهض ــد الطباع ــو أح ــغ ه ــ̼ برنتي األم

ــه  ــتطاع من ــغ اس ــ̼ برنتي ــادورا األم ــيل م ــع. ملح ــد واملجتم املعه

ــه التســويقات  ــو الطباعــات املجــاورة، واســتدالال من التنافــس نح

املتواعدة وعالية الخدمات والتطلبات ضمن املعهد واملجتمع.

ــذي  ــيبه ال ــيد أʭ ش ــؤولية س ــت مس ــم تح ــذا القس ــإن ه ف

أمكنــه الســنة ٢٠١٣ حصــل عىل الربــح الهايل حــوايل ١٧٤٫٨٧٨٫٦٠٧ 

روبيا.

وحدة االنتاج املياه املعدنية

ــاج امليــاه  ــذه الوحــدة أن املســؤول إلنت ــنة ه ــل يف الس ه

املعدنيــة بيــو ”لنــا“ الــذي ترصفهــا ســيد ديديــك كوســنادي بلــغ 

عــىل الــʳوة خــالل ١٥٣٫٧٦٨٫٠١٤ روبيــا تحاســب مــن شــهر 

ــات  ــا املرافق ــة. وفيه ــل ٢٠١٣ ميالدي ــى أبري أغوســتوس ٢٠١٣ حت

ــة  ــع رشقي ــد الواق ــاء الجدي ــ̲ل بالبن ــى األع الجاهــزة عندهــا ترق

ــا  ــات وفيه ــن االنتاج ــد ضم ــل الجدي ــع الح ــا̹. م ــة للمب الرشك

ــهورة  ــاج مش ــة االنت ــىل ترقي ــرصف ع ــايل تت ــ̺ إىل الت ــاء الكب الرج

لدى أجناس املجتمع.

 وحدة انتاج املواصالت

إن وحــدة انتــاج املواصــالت يســتوىل عليهــا قســم املــال 

ــات  ــدوان ويتحــرك يف شــؤون اســتأجار املركب ملؤسســة األمــ̼ برن

الربيــة نحــو املجتمــع العــام، إىل الحــ̼ أنهــا اســتحقت واحــدة مــن 

الحافــالت وواحــدة مــن الســيارات ويخــص يف هــذه الســنة أنهــا 



   شعبان ١٤٣٥ هـ \ يونيو ٢٠١٤ م | ١٧

حصلت عىل الʳوة حوايل ٢٫٠٠٥٫٠٠٠ روبيا.

وحدة انتاج املصنع الثلجي

ــوض إىل  ــذي يف ــج ال ــن الثل ــدة يف تكوي ــذه الوح ــت ه فهل

تحــت قيــادة  الوحــدة  ومايجاورهــا. وهــذه  دائــرة ســومنب 

الحــاج  األســتاذ  باملديــر  وقــام  الالرشكــة.  التجاريــة  الكيانــات 

ســوفندي الــذي صدقــه متملــك الســهم إلجــراء االنتاجــات. األمــ̼ 

ــذه  ــى له ــة وترج ــوايل ٢٥ يف املائ ــتث̲ر ح ــ̲ء االس ــد أس ــو أح ه

ــم  ــة املطاع ــج يف بيئ ــن الثل ــل ضم ــا املدخ ــتطاع منه ــدة اس الوح

املتجاورة وتاجري األسمك.

وحدة االنتاج ملحطة بنزين

توقــع املــكان لهــذه الوحــدة يف دائــرة تالنــج ʪحافظــة 

ــز عــىل الوقــود الركابيــة  بامكاســن فهلــت هــذه الوحــدة بالتجهي

ــة هــذه  واألمــ̼ هــو أحــد أســ̲ء املســتثمرين حــوايل ٢٥ يف املائ

ــا  ــص لهــذه الســنة أراده ــيل يخ ــدة يقودهــا الحــاج روس الوح

ــط  ــن للنف ــة الثم ــن ترقي ــس ع ــات وبالعك ــة االنتاج ــر ترقي املدي

الخام العا̬ حتى استطاع منها الن̲ء لهذه الوحدة.

صناعة وحدة الوطن

 وهــذه الصناعــة لهــا االحتــ̲ل يكيــد طيبــا واملوعد للتســويق 

ــل  ــه الطــالب واملدرســون ب ــاج يتــرصف ب ــد ألن هــذا االنت املتواع

املجتمع الجاور.

ــزه  ــة جه ــور فضيل ــيدة ن ــا س ــي أدارته ــة الت ــذه الصناع وه

ــات خفيفــة التــي تليــق بــرشوط الصحــة التــي يتمثــل عــىل  وجب

ــر عــىل خمســة الربامــج  ــا التقدي ــز أو الغــذاء الرطــب. وفيه الخب

ــتحق  ــل املس ــاء املح ــ̲ل وبن ــل األع ــاء مدخ ــي: ̷ ــات ه املنتاج

لالنتــاج وتنســق وحــدات األعــ̲ل يف توجيــد الغــذاء الرطــب 

ــد، وتوســيع الشــبكة للتســويق وتحافــظ عــىل  ويخــص بهــا املعه

جودة الغذاء الرطب مناسبة برشوط الصحة.

ــة  ــات بصناع ــة املنتاج ــات خفيف ــز وجب ــب يف تجهي وبالجان

ــة  ــاء الفرص ــك إعط ــة ̬ تنف ــذه الصناع ــت ه ــن كان ــدة الوط وح

ــع  ــد اســتث̲ر البضائ ــة املتجــاورة باملعه ــات العائلي ــن املدرس ضم

لدى وحدات األع̲ل يف نطاق املعهد.

التنفيد واملحافظة وتوسيع األرايض الوقفية

قــام باملديــر لهــذا القســم األســتاذ عبــد الســالم عــارف كهيئــة 

ــة. وهــذا  تتحــرك جهــة التنفيــد ملحافظــة وتوســيع األرارض الوقفي

ــة  ــىل بيئ ــظ ع ــدا ويحاف ــة أب ــىل الغاي ــيع ع ــام بالتوس ــم ق القس

املعهد بقاء جميال.

التنفيد والرشاء واملحافظة عىل الجهازات

يســتوىل عــىل هــذا القســم األســتاذ بيهقــي الــذي يتحــرك يف 

ــة  ــم باملحاول ــذا القس ــام ه ــة. ق ــرشاء واملحافظ ــد ال ــؤون تنفي ش

ــة  ــن طريق ــازات املوجــودة ع ــا̹ واملحافظــة عــىل الجه ــىل املب ع

̺ات ضمــن الجهــازات التــي أصبحــت فاســدة  االصالحــات والتغيــ

ــة  ــام بالتحــوالت الفعالي ــل أيضــا ق ̺ة مــن حيــث املــكان ب ــ ومتغ

املتجردة عند الجودة والالئقة يف استخدام الجهازات الحارضة.

الهيكل

املستشــار: كياهــي الحــاج زيــن الرئيــس، الرئيــس للشــؤون: 

األســتاذ محمــد بكــري صالحــ̼، النائــب: األســتاذ مخالص رشــيدي، 

ــد الرشيــف، قســم املــال: األســتاذ فــوزي  الســكرت̺: األســتاذ فوائ

رشــاد، األقســام: وحــدة كافونتــ̺: األســتاذ بكــري صالحــ̼، قســم 

ــص رشــيدي،  ــة: األســتاذ مخال ــة الالرشك ــات التجاري شــؤون الكيان

ــي،  ــتاذ بيهق ــازات: األس ــىل الجه ــة ع ــرشاء واملحافظ ــد وال التنفي

ــد  ــتاذ عب ــة: األس ــألرايض الوقفي ــيع ل ــة والتوس ــد واملحافظ التنفي

 ʭــتاذ أ ــة: األس ــر الطباع ــدات: مدي ــرو الوح ــارف، مدي ــالم ع الس

ــة  ــر الرشك ــنادي، مدي ــدك كوس ــيد دي ــا: س ــو لن ــر بي ــيبه، مدي ش

للمبــا̹: األســتاذ محفــوظ, مديــر مركــز العائلــة للتســويق: ســيد 

محمد شافق، مدير مركز االتصالت: سيد سودي.
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ــن.  ــم هــو أمــل كل شــخص، وخاصــة الوالدي الشــباب الكري

فيحــاول مركــز الدراســات اإلســالمية خطــوة لعقــد مناقشــة كتــاب 

الحــدث ”شــباب الجاللــة“  بالتعــاون مع رابطــة الطلبــة والطالبات 

ــغ يف  ــزان ببندون ــارش املي ــالمية والن ــ̼ اإلس ــة املعلم ــد تربي ʪعه

ــالمية  ــ̼ اإلس ــة املعلم ــد تربي ــرʭ معه ــب م ــه نائ ــاط افتتح نش

كياهــي الحــاج غــازي مبــارك إدريــس، عــرب يف بعــض كل̲تــه قــال: 

”ســيكون الشــاب نبيــال مهــ̲ ̬ يكــن شــيخا“. فانظــر إىل أســامة 

بــن زيــد، وأمــراء الحــرب أواخــر ســنوات املراهقــة أو أوائــل ســنة 

ــاد،  ــن زي ــارق ب ــد الشــباب، وط ــز قائ ــد العزي ــن عب ــر ب ٢٠، وعم

قائــد الحــرب يف األندلــس يف ســن مبكــرة، وســوكارنو حتــى رائــدا 

االســتقالل يف ســن مبكــرة، وكياهــي الحــاج محمــد إدريــس 

ــنة.  ــز ١٨ س ــر يناه ــد ىف عم ــذا املعه ــيس ه ــدأ تأس ــري ب جوه

وبالتــايل فــإن الواقــع هــو كيــف ̻كننــا تحقيــق التوقعــات العاليــة 

ــة)  ــاب الجالل ــف ش ــافوترا (مؤل ــدي س ــج رين ــرة يون يف ســن مبك

فيه اللغة القوية للذين تم تدربهم عىل فن من الفنون.

ــوم الجمعــة ٢٠ ســبتمرب ٢٠١٣م  ــد هــذا النشــاط ي وقــد عق

ــيا  ــيل إلندونيس اعتبــارا مــن٠٧:٣٠ حتــي ١١:٠٠ بالتوقيــت املح

النشــاط  هــذا  وحــرض  األغــراض.  متعــدد  مبنــى  يف  الغربيــة 

املشــاركون الذيــن بلــغ عددهــم حــوايل ٧٤٢ نســمة : ٢٠٤ نســمة 

وفــدوا مــن معهــد تربيــة املعلمــ̼ اإلســالمية، و ٤٠٢ نســمة وفدوا 

ــد  ــن املعه ــدوا م ــمة وف ــرآن، و١٠٢  نس ــظ الق ــد تحفي ــن معه م

العايل. 

يهــدف هــذا التنظيــم إىل بنــاء الدافــع والثقــة والحــب مــن 

املشــارك̼ إىل عــا̬ القــراءة والكتابــة. ألنــه̬  يتــم عقــد تــدوم عــىل 

حــال التدريــب والتحفيــز، ثــم املعــرض هــو أمــل كبــ̺ يف ان املزيد 

مــن الطــالب االهتــ̲م والحــب لعــا̬ الكتابــة. ومــع ذلــك  كانــت 

ــو  ــذي يصب ــرض ال ــوع الع ــع موض ــب م ــة تتناس ــراض الخاص األغ

املعهد إىل تحقيقه.

الهيكل التنظيمي 

املستشــار : كياهــي الحــاج غــازي مبــارك إدريــس املاجســرت 

ــد املنعــم املاجســرت واألســتاذ حمــزة  ــدي عب وكياهــي الحــاج مهت

أرىس, الرئيــس : األســتاذ أحمــد صــادق الحافــل املاجســرت, النائــب 

: األســتاذ ســهويادي عبــد الــرازق, الســكرت̺: األســتاذ شــهري خ̺ي 

ســافوترا, أمــ̼ الصنــدوق: أحمــد فالتنــس, قســم البحوث:األســتاذ 

ــي,  ــد رفاع ــتاذ أحم ــرش: األس ــم الن ــرازق, قس ــد ال ــهويادي عب س

ــة  ــم تنمي ــافوترا, قس ــ̺ي س ــهري خ ــتاذ ش ــص: األس ــم الفح قس

املــوارد البرشيــة: األســتاذ أحمــد فالتنــس, قســم املكتبــة: األســتاذ 

أحمد فالتنس.

قسم البحوث

كان ملركــز الدراســات اإلســالمية لديــه جــدول أعــ̲ل ضخمــة 

ــة املعلمــ̼ اإلســالمية مقارنــة  ــر تربي إلجــراء البحــوث عــىل تطوي

بــ̼ املــايض والحــارض. التوقعــات من هــذه الدراســة، ســوف تكون 

ــل أن  ــإن األم ــورا، ف ــʳ تط ــارض واألك ــايض والح ــ̼ امل ــة ب معروف

يكــون التقييــم يف املســتقبل أفضــل مــن املــايض والحــارض أيضــا. 

ويف ترقيــة الــدورة ونقــاط الضعــف املوجــودة. وبالتــايل، ســيكون 

ــاىض.  ــت ىف امل ــي تحقق ــة الت ــات الذهبي ــق األوق ــاح لتحقي املفت

ــس  ــك؛ رئي ــا يف ذل ʪ ،̼ــ ــن الباحث ــة م ــم فرق ــذا القس ــكل ه وش

مجلــس اإلدارة: األســتاذ إيــوان كســوندي املاجســت̺ ونائبه األســتاذ 

أغــوس ســليم. وتتكــون هــذه العضويــة مــن :كياهــي الحــاج غــازي 

ــد املنعــم  ــدي عب ــارك إدريــس املاجســت̺ وكياهــي الحــاج مهت مب

ــام  ــيف األن ــاج س ــتاذ الح ــزة أرىس واألس ــتاذ حم ــت̺ واألس املاجس

املاجســت̺ واألســتاذ ســحيمي زهري، واألســتاذ أشــموعي املاجســت̺ 

األســتاذ أحمــد صــادق الحافــل املاجســت̺ واألســتاذ ســهويادي عبــد 

الرازق.
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قسم الدراسات العلمية

ــتمرارا  ــة، اس ــىل الدراس ــل ع ــذا القســم العم ــز له كان الرتكي

ــاطاتها  ــة نش ــالب املقام ــدى الط ــودة ل ــات املوج ــج الدراس لربام

ــة   ــة دراس ــات املقام ــن الدراس ــبوعيا. فم ــوم الجمعةأس ــاء ي مس

ــن مدرســة  ــاح: م ــرتاتيجيات النج ــداد الطــالب اس ــا ”إع موضوعه

داخليــة ملرحلــة مــا بعــد التخــرج“ حــرضه الباحــث كياهــي الحــاج 

غــازي مبــارك، مقــره مكتــب مؤسســة األمــ̼ حــرضه  ١١أســتاذا  يف 

ح̲ســة عاليــة اعتبــارا مــن الســاعة ٢٠:٣٠ مســاء وانتهــاء يف 

الساعة ٢٢:٠٠ مساء.

قسم النرش

هــو املســؤول عــن تطويــر وتنفيــذ العمليــات التــي تضطلــع 

بنــرش الطــالب أو املعلمــ̼ ىف معهــد األمــ̼ اإلســالمي برنــدوان إمــا 

يف شــكل النــرشات والصحــف  واملجــالت الحائطيــة ونــرش الكتــب 

ب̼ أظهر الطالب والطالبات.

ــع  ــاون م ــوة بالتع ــرشة الدع ــم ن ــذا القس ــدر ه ــال، أص فع

ــرشة خاصــة  ــي ن ــدوان، وه ــ̼ برن ــة األم ــوة ʪؤسس ــؤون الدع ش

عــن املجتمــع املحيــط، كخطــوة ملموســة لتحقيــق هــذه املهمــة 

ــع هــذه النــرشة إلىالقــرى  ــم توزي املقدســة لإلســالم واملســلم̼ ت

ــوك  ــان، وكردول ــس، وباكمب ــغ بان ــدوان، وأهي ــل برن ــاورة، مث املج

وبكنداغــن الغربيــة مــن خــالل ٢٠ مســجدا منتــرشة يف املنطقــة، 

يشــمل الكتــاب لهــذه النــرشات كبــار األســاتذة مــن مجلــس ديوان 

الرئاســة، ومجلــس أعــوان الرئاســة ورؤســاء األقســام ىف املؤسســة.

ومــن املوضوعــات الهامــة هــذا العــام هــو ”طبــع املجتمــع املــد̹ 

مع إدخال القيم الدينية“.

عــالوة عــىل ذلــك فــإن هــذا القســم يــرشف عــىل النــرشات 

اإلخباريــة التــي أصدرهــا الطــالب والطالبــات ىف املعاهــد التابعــة 

للمعهد وجامعة األم̼ اإلسالمية.

ثــم، نــرشة غاجــورا ومكتبــة اإلســكندرية. هــذه النــرشة هــي 

مــزودة إىل املركــز االعالمــي مكتبــة األمــ̼ املركزيــة كمنتــدى 

لتوجيــه املعرفــة أمــام تجمــع أفــراد املجتمــع مــن الكعبــة املرشفــة 

ــل  ــارشة مــن قب ــا معالجــة هــذه النــرشة مب ــم فيه (الدراســات تت

قسم البحوث ومسؤويل املكتبة) 

قسم تنمية الطاقة البرشية

ــة  ــ̼ نوعي ــم جــدا لتحس ــة مه ــوارد البرشي ــة امل ــم تنمي قس

الطــالب يف مجــال العلــوم، وكذلــك للمعلمــ̼ والنــاس الذيــن 

ــة  ــم تنمي ــم يف قس ــة. ث ــة العلمي ــال التنمي ــزام يف مج ــم الت لديه

̺ة  ــ ــم مث ــدر ممكــن مــن توفــ̺ القوائ ــة بأقــىص ق املــوارد البرشي

لالهتــ̲م يف شــكل حلقــات العمــل والتدريــب والكتابــة والنــدوات 

مع األشخاص هي املوارد املحلية ملعيار وطني.

كان الربنامــج عــىل اتصــال مبــارش مــع الطــالب بتشــجيع مــن 

املســؤول̼ لتنميــة املــوارد البرشيــة  متمثلــة يف مناقشــة أســبوعية 

مــع املجموعــة العلميــة مــن طــالب املعهــد املنضمــ̼ إليــه 

للتشجيع إىل حب القراءة والكتابة. 

قسم املكتبة

تعتــرب مكتبــة معهــد األمــ̼ برنــدوان وحــدة مندرجــة تحــت 

مركــز الدراســات اإلســالمية ويجهــز فيهــا عــدة الكتــب التــي 

تتنــاول جميــع الفنــون واملــواد الدراســية كالســيكا كان أم معــارصا. 

ــب مــن املطبعــة  ــة ٣٠٠ كت وىف هــذه الســنة تلقــت هــذه املكتب

واملتربعــ̼ مــن الخرجــ̼ إمــا مــن مطبعــة ديفــا, واألســتاذ حاتــم 

بيضاوي واألستاذ شيبان شاه. 

وال تقتــرص املكتبــة عرضــة للقــراءة فقــط بــل إ̷ــا فيــه 

ــدت  ــي انعق ــة الت ــدى املقال ــص إح ــع فح ــرة م ــة واملناظ املناقش

أســبوعيا مــع أعضــاء قســم املكتبــة اإلصــدار لرابطــة الطلبــة برتبية 

الدراساتاإلســالمية  مركــز  كان  وباإلضافــة  اإلســالمية.  املعلمــ̼ 

تشــتغل أيضــا بالــدورة التدريبيــة ىف مجــال القــراءة والكتابــة 

ــات ىف  ــ̼ األول للبن ــد األم ــة معه ــع رابط ــاون م ــدة بالتع املنعق

التاريــخ ٩ مايــو ٢٠١٤م وحــرض فيهــا كمحــارض رئيــس مركــر 

ــات  ــجيعات واإلجاب ــدة التش ــا ع ــى فيه ــالمية ألق ــات اإلس الدراس

من حيث قضايا الكتابة والقراءة.
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ــت  ــة تح ــة مندرج ــة أهلي ــ̼ مؤسس ــتوصف األم ــرب مس يعت

مؤسســة مستشــفى األمــ̼ اإلســالمي الــذي يتحــرك ىف مجــال 

الخدمــة الصحيــة اإلســالمية واالحرتافيــة للصوصــول غــىل تعميــم 

الصحــة بــ̼ املجتمــع وأرسة معهــد األمــ̼ برنــدوان. يرجــع تاريــخ 

تأســيس مســتوصف األمــ̼ ســنة ١٩٩٦م حيــث يطلــق عليــه 

اإلســم حينــذاك باملســتوصف األهــيل و̬ تكــن الخدمــة تامــة 

تنحــرص عــىل الطلبــة والطالبــات وأرسة معهــد األمــ̼ ملــا فيــه مــن 

االقتصار عىل املوظف̼. 

وىف ســنة ٢٠٠٨م تغــ̺ اإلســم مســتوصف األهــيل إىل   

مســتوصف األمــ̼ مــع ازديــاد عــدد املوظــف إىل أربعــة نســ̲ت, 

فقــد ســجل تطــورا رسيعــا ىف الخدمــة الصحيــة بــ̼ الطلبــة 

والطالبــات مــع املجتمــع مهــ̲ ̬ تــزل التتنــاول بالعمليــات 

اســتطاع  ٢٠١٠م  ســنة  وىف  الطارئــة.  والعمليــات  الجراحيــة 

مســتوصف األمــ̼ عــىل تطويــر الخدمــة االجت̲عيــة بعــد أن 

ــث  ــومنب حي ــة بس ــرة الحكوم ــن وزي ــح م ــىل الترصي ــل ع حص

اســتوعب اآلن املــرىض الــذي يريــدون املبيــت فيــه وهــذا يتمــىش 

مــع مــا ʯنــاه كياهــي الحــاج تيجــا̹ جوهــري آمالنــا ورجاءنــا أن 

يكــون املســتوصف اآلمــ̼ قبلــة ىف الخدمــة الصحيــة ببــذل جهودنا 

ــأ  ــة تنش ــن الحب ــارة «م ــال بالعب ــاءة عم ــاعي البن ــة واملس املكثف

ــىل  ــرف ع ــدة الغ ــول بوجــود ع ــذا الق ــد تربهــن ه ــجرة» وق الش

̺ه̲ من الغرف.  غرار الغرفة املمتازة والغرفة املقتصدة وغ

ــذا املســتوصف  ̺ا به ــ ــا كب ــع اهت̲م ــم املجتم ــد اهت وق  

ــ̼ مــن  ــ̲م محــور البحــث أحــد الباحث ــك االهت ــى يكــون ذل حت

جامعــة الحكومــة ʪاكســان واســتنبط مــن البحــث أن لهــذا 

ــة  ــع الناحي ــة م ــائل الكافي ــدة والوس ــة الجي ــتوصف الخدم املس

الدينيــة واالجت̲عيــة. وال يكتفــى التطويــر بذلــك فرجــال مؤسســة 

ــي  ــرام كياه ــوغ م ــا ىف بل ــركا كثيف ــوا تح ــوا تتحرك ــ̼ ̬ تزال األم

األمــ̼  بنــاء مستشــفى  إدريــس جوهــري ىف  محمــد  الحــاج 

اإلســالمي وقــد ابتــدأ البنــاء ســنة ٢٠١٣ رجــاء أن يســتوىف بحاجــة 

ــة اإلســالمية  ــة الصحي ــاه الخدم ــد األمــ̼ تج املجتمــع وأرسة معه

ــاطات  ــق النش ــراض ١) تطبي ــدة أغ ــاءه ع ــه ىف بن ــة. ول واالحرتافي

̺ة والصائبــة والناجعــة ٢) عقــد التعــاون بــ̼ األطــراف  اليســ

املعنيــة ضمــن تحقيــق الخدمــة الصحيــة التامــة ٣) تطبيــق 

النشــاطات االجت̲عيــة املتأسســة عــىل الصحــة ٤) تجريــة الدعــوة 

اإلسالمية من خالل الخدمة الصحية واالجت̲عية. 

النشاطات ملستوصف األم̼

النشاطات الداخلية 

إك̲ل مانقص من الوسائل واألداوات منها :   .١

األدوات لعمليات طارئة وتجديد األدوات القد̻ة  أ.  

إك̲ل الجوازات للموظف̼ واملوظفات ب. 

انضباط املوظف̼ حسب مجاله ج.  

وضع املنازل حسب تخصصاته  .٢

̺اث املستوصف  املحافظة عىل م   .٣

النشاطات الخارجية 

ترويج الصحة نحو كبار املجتمع.   .١

عقــد التعــاون مــع األطــراف املعنيــة مــن الطبيــب واملوظــف   .٢

ىف مجال الصحة. 

عقد اإلرشاف والتوجيه دوريا.   .٣

عقد رعاية البيئة بتكلفة بخسة.   .٤

عقد التنظيف العام كل يوم الجمعة.   .٥

عقد التفتيش دوريا ىف الفريعة واملطبخ والح̲م.   .٦

التوجيه عىل أهمية الصحة.   .٧

عقد التعاون باملعاهد األخرى ىف مجال الصحة.  .٨

بناء موقف املراكب.  .٩

مستوصف األمين
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يرجــع تأســيس هــذه الرشكــة إىل أواخــر الســنة ٢٠١٣م 

ــات العامــل  ــة املعلمــ̼ اإلســالمية للبن ــد تربي ــام معه الواقعــة أم

ــات ىف الســفر إىل بيوتهــم  عــىل خدمــة مواصــالت الطلبــة والطالب

أو العــودة إيل املعهــد مــن خــالل قضــاء اإلجــازة. تتنــوع الخدمــات 

فيهــا مــن : بيــع تذكــرة الحافــالت والقطــارات والطيــارات باإلضافــة 

ــات يف أداء الحــج والعمــرة.  إىل ايجــار الســيارات وقبــول الطلب

شؤون الحج والعمرة

العادية واملكثفة

متطلبات ورشوط العمرة: 

كتابة ورقة التسجيل.  •

ــل  • ــل ٨ شــهور قب ــىل األق ــح ع ــواز الســفر (يصل ــم ج تقدي

ــة). ــدة الصالحي ــاء م انته

تصوير البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية. •

ــوالدة (لألطفــال والنســاء الذيــن اليبلــغ عمرهــم  • بطاقــة ال

٤٥ ســنة).

بطاقــة الــزواج والبطاقــة العائليــة (للزوجــ̼ اللذيــن ال  •

ــ̲ ٤٥ ســنة). يبلــغ عمره

صورة شمسية حديثة (مقاس ٣×٤=٦). •

ترصيح صحي من الطبيب املختص.  •

ورقة املحرم (للنساء الالʲ يبلغ عمرهن ٤٥ سنة). •

رسوم مبدئية قدرها ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ روبية.  •

الهيكل التنظيمي 

املســؤول: كياهــي الحــاج محمــد رضــا ســودينطا املاجســت̺, 

املديــر: األســتاذ الحــاج لقــ̲ن حكيــم, الســكرت̺: األســتاذ فرمــان 

عــيل وحيــودي, أمــ̼ الصنــدوق: األســتاذ الحــاج عبــد املعــز 

املاجســت̺, املستشــار: األســتاذ عبــد الرحمــن أفنــدي, قســم 

ــوم. ــيل معص ــد ع ــتاذ محم ــوزع : األس الت



شركة المواصالت األمين
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روضــة األطفــال هــي الربنامــج املكثــف يف القــراءة للحــروف 

ــك الحــروف الالتينيــة، األمــر الــذي يجــب تعويــده  العربيــة وكذل

منــذ ســن مبكــر لغــرس املعرفــة الصحيحــة لهــذه الحــروف.  ثــم 

يغــرس يف نفــوس األطفــال تدريجيــا القيــم األخالقيــة وعــدم 

ــيطة،  ــور البس ــن األم ــدءا م ــا ب ــن تدريجي ــوم الدي ــف عل وتعري

وبالتــايل فــإن الربامــج الالزمــة لجعــل جيــل يتطلــع إىل املســتقبل 

بحاجة إىل أوقات تنسجم مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

الربنامج والنشاطات

الربنامج اليومي

٠٢٫٣٠-٠٣٫٠٠ صالة التهجد والوتر ج̲عة

٠٣٫٠٠-٠٤٫٠٠ دراسة كتاب كفاية األخيار

٠٤٫٠٠-٠٤٫٣٠ صالة الصبح ج̲عة

٠٤٫٣٠-٠٦٫٠٠ م̲رسة التعليم الصباحي 

٠٦٫٠٠-٠٦٫٣٠ االستح̲م وتناول الفطور

٠٦٫٣٠-٠٧٫٠٠ قراءة سورة يس 

٠٧٫٠٠-٠٧٫٣٠ صالة الضحى ج̲عة وقراءة القرأن

٠٧٫٣٠-٠٨٫٢٠ االستعداد لدخول الفصل

٠٨٫٢٠-١١٫٣٠ عملية التعليم الصباحي يف الصفول

١١٫٣٠-١٢٫٠٠ صالة الظهر ج̲عة

١٢٫٠٠-١٢٫٤٠ مواصلة عملية التعليم الرسمي

١٢٫٤٠-١٤٫٣٠ تناول الغداء وأخذ قسط من الراحة

١٤٫٣٠-١٥٫٣٠ صالة العرص ج̲عة

 ʨ١٥٫٣٠-١٧٫٠٠ التعليم املسا

١٧٫٠٠-١٧٫٣٠ االستح̲م والذهاب إىل املسجد

١٧٫٣٠-١٨٫٠٠ صالة املغرب ج̲عة

ــة  ــرتاث (فضيل ــب ال ــم كت ــرأن وتعلي ــراءة الق ١٨٫٠٠-١٩٫٠٠ ق

العمل وبلوغ املرام)

١٩٫٠٠-١٩٫٣٠ صالة العشاء ج̲عة

١٩٫٣٠-٢٠,١٠ تناول العشاء

٢٠,١٠-٢١٫٠٠ قراءة أنظمة األبيات واألمثلة الترصيفية

٢١٫٠٠-٢٣٫٠٠ تفديم حفظ املادة 

٢٣٫٠٠-٠٢٫٣٠الراحة والحراسة الليلية

الربنامج األسبوعي 

تقييم نشاطات الطالب.  .١

املوعظة الحسنة.  .٢

املشاروة األسبوعية.  .٣

تقييم الرئاسة ىف املنظمة الطالبية.  .٤

ʯثيل العبادة والقراءة.  .٥

تعليم كتاب بلوغ املرام.  .٦

الربنامج الشهري

املظاهرة اللغوية املبارشة.  .١

االجت̲ع مع الرئاسة.  .٢

الربنامج السنوي

املهرجان ضمن حلول عيد األضحى.  .١

اإلجازة النصفية.  .٢

حفل التخريج لروضة األطفال.  .٣

التشكر أليام روضة األطفال.  .٤

ذكرى مولد النبي والحول لكياهي أحمد خطيب.  .٥

الطلبة واملدرسون

ــىل  ــ̼ ع ــام  ٩١٤ نســمة، موزع ــذا الع ــة ه ــدد الطلب ــغ ع بل

٥٨٨ طالبــا  و٣٢٦ طالبــة. كــ̲ بلــغ عــدد املدرســ̼ فيــه ٩٠ نســمة 

(بن̼ وبنات).

ʨبرنامج الصف النها

ــز لطــالب  ــاʨ هــو برنامــج خــاص مجه ــج الصــف النه برنام

معهد تيغال األمين
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ــع الطــالب بتزويدهــم   ــرتة يتمت ــاʨ، خــالل هــذه الف الصــف النه

املعــارف واملهــارات الدينيــة لتصبــح لهــم مهــارات متعــددة، 

قادريــن عــىل تنفيــذ مجموعــة  مــن العلــوم  التــي تــم اســتيعابها، 

ــوا يف  ــمي، ليلعب ̺الرس ــمي أوغ ــم الرس ــالل التعلي ــن خ ــواء  م س

وقت الحق دورا هاما عندما عادوا املجتمع.

فالربنامــج النهــاʨ يكــون أكــʳ فائــدة للصــف النهــاʨ، ألنهــم 

مدربــون بتدريبــات شــتى، يتمثــل ىف التدريــب عــىل الرئاســة 

ــب الكالســيكية  ــوة واســتطالع الكت ــىل الدع ــب ع واإلدارة والتدري

اإلمامــة  عــىل  والتدريــب  التعليــم  عــىل  والتدريــب  الدينيــة 

ــىل  ــب ع ــفية والتدري ــة الكش ــىل الحرك ــب ع ــة والتدري والخطاب

العلــوم اللغويــة واملهــارات والتطــورات االجت̲عيــة (الخدمــة 

̺ها.  الرتبوية وغ

تنفيــذ عمليــة التدريــس يف املدرســة االبتدائيــة األمــ̼   .١

واملدرسة الثانوية األوىل األم̼ برندوان.

تنفيــذ خدمــة الرتبويــة االجت̲عيــة يف طه̺يــة أييــغ بانــس   .٢

(كياهي حرمة الله).

ــة  ــات العرصي ــبة باملوضوع ــة مناس ــة العلمي ــة املقال كتاب  .٣

نحو األقسام (العلوم الطبيعية أو العلوم االجت̲عية).

حرصــا عــىل تطويــر نشــاط الطالبــات خــالل النشــاطات 

الالفصليــة ʪعهــد األمــ̼ األول للبنــات أوجــد النمــط الجديــد أي 

اســتخدام الكشــف اإلليكــرتو̹ املتمثــل ىف اســتخدام البطاقــة لــدى 

ــر  ̺ة، ســوف يظه ــائل القصــ ــة الرس ــز وبواب ــا الرم ــات وفيه الطالب

ــا  ــن أن يتناوله ــة ̻ك ــة معين ــن طالب ــة ع ــات الهام ــا املعلوم فيه

ــ̼  ــاب يف ح ــورة كشــف الغي ــة املذك ــا للطالب ــات مل ــاء الطالب أولي

ــة إىل  ــادت الطالب ــا إىل أن ع ــول صباح ــة ىف الفص ــة الدراس م̲رس

الســاعة  اليــوم. ىف  العمــل فمرتــان يف  أمــا مواعيــد  الســكن. 

ــا، وىف  ــاع صباح ــة أرب ــة وثالث ــى السادس ــف حت ــة والنص السادس

ــام مــن األســتاذ  ــإرشاف ت ــة حتــى الرابعــة مســاء، ب الســاعة الثالث

فردوس ومالحظ من بعض املدرس̼.

يشــمل هــذا الكشــف الطالبــات املقيــ̲ت وغــ̺ املقيــ̲ت، 

ــدوام  ــاركة ىف ال ــن املش ــات ع ــر الطالب ــن تأخ ــجيل  ع ــه  تس في

الصباحــي وكشــف الغيــاب وكشــف الحضوروعــدد املواد الدراســية 

الرســمية التــي يجــب أن تجتازهــا الطالبــات ىف املدرســة مــع جمــع 

ــة  ــهريا وبالتقريــر املحلــل ومراقب التقريــر للمجمــوع الــكيل ش

كشف الغياب وقتا بعد وقت.

تــم نخزيــن املعلومــات يف جهــاز الكمبيوتــر مــ̲ ̻كــن 

للمســؤول̼ ىف املدرســة فتحهــا عنــد الحاجــة وكذلــك أوليــاء 

أمورالطالبات.

النشاطات الرتبوية

الربامج اليومية

ــ̼ األول  أمــا النشــاطات املنعقــدة يف معهــد األم

للبنــات فتتكــون مــن ثالثــة نشــاطات هامــة. وهــي 

النشــاطات الداخليــة املتمثلــة ىف املناهــج الدراســية 

الدراســية  واملناهــج  اإلضافيــة  الدراســية  واملناهــج 

الالرســمية. وهــذه النشــاطات املكتظــة يف حيــاة املعهــد 

الرتبويــة  اإلســالمية  بالقيــم  مصطحبــة  املرشوطــة 

واملعهدية.

تســ̺ هــذه النشــاطات خــالل أربــع وعرشيــن 

ســاعة يومــا وليلــة مــن قيــام الليــل بســاعة قبيــل الفجــر 

ــايل  ــرآن وبالت ــة الق ــة ومدارس ــح ج̲ع ــالة الصب ــم ص ث

تنظيف وح̲ية البيئة ثم أداء صالة الضحى.
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وىف الســاعة الســابعة والربــع تبــدأ النشــاطات الدراســية 

الرســمية حتــى الســاعة الواحــدة والربــع بــدءا بقــراءة ســورة يــس 

ج̲عيــا وتزويــد املفــردات باللغتــ̼ العربيــة واإلنجليزيــة. وتبــدأ 

النشــاطات الدينيــة ىف الســاعة: ١٤،٠٠ وانتهــت ىف الســاعة الثالثــة 

ــة. فكانــت  ــا وتنظيــف البيئ ــايل صــالة العــرص ج̲عي عــرصا، وبالت

ــرب إىل أن يحــ̼ موخــد  ــدت بعدصــالة املغ ــرآن عق ــة الق مدارس

صــالة العشــاء تحــت تدبــ̺ املعلــ̲ت ووليــات الفصــول. ثــم صــالة 

العشاء ج̲عة فاملذاكرة الليلية وتزويد املفردات.

أمــا النشــاطات األســبوعية فتشــتمل عــىل املناهــج الدراســية 

وعــرض  الخطابــة  عــىل  التدريــب  ىف  تتمثــل  التــي  اإلضافيــة 

وإدارة  واملناقشــات  الحائطيــة  املجــالت  وإصــدار  التمثيليــات 

نشــاطات املنظمــة عــرب رابطــة طالبــات معهــد البنــات األول 

كمثيلتها يف نطاق تربية املعل̲ت اإلسالمية.

الربامج الشهرية والسنوية

التدريب عىل إدارة رابطة الطالبات  .١

ــة التــي حــرضه  التدريــب عــىل الســكرت̺ية وشــؤون املالي 
األســتاذ عفــان ظافــر املاجســت̺ يف التاريــخ ٧ قربايــر ٢٠١٤ 

يف مبنى األعىل.

التدريــب عــىل شــؤون املحكمــة واألمــن بحضــور الباحــث  
ــخ ٢١  ــت̺ يف التاري ــادق املاجس ــر ص ــاج جعف ــتاذ الح األس

فرباير ٢٠١٤ يف مبنى األعىل.

ــىل ح̲يــة البيئــة يف التاريــخ ١١ أبريــل يف  التدريــب ع 
مبنى األعىل.

التدريــب عــىل الشــؤون النســوية يف التاريــخ ١ مايــو  
٢٠١٣م بحضور ياهي الحاجة نور جليلة دمياطي.

النــدوة العمليــة الخارجيــة مــع مجموعــة قونتــوم بامكاســن يف   .٢

التاريخ ١ نوفنب̺ ٢٠١٤ يف التكرمة.

املناقشــة مــع األعضــاء املصدريــن للمقالــة العلميــة مــع   .٣

إداريــات املنظمــة يف التاريــخ ١١ أكتوبــر ٢٠١٣ يف جزيــرة 

غيلياغ.

املدرسون والطالبات

بلــغ عــدد املدرســ̼ واملدرســات املقيمــ̼ ʪعهــد األمــ̼ األول 

ــات ٢٦ نســمة، وغــ̺ املقيمــ̼ ٩٥ نســمة، فاملجمــوع الــكيل  للبن

ــغ عددهــن هــذه الســنة  ٦٩٧  ــات فبل ــا  الطالب ١٢١ نســمة. وأم

نسمة.

اإلنجازات الطالبية

فــازت الطالبــة نــور البداويــة مــن ســومنب يف مســابقة الشــعر   .١

عىل مستوى مادورا يف جامعة األم̼ اإلسالمية برندوان.

فــازت الطالبــة فــو̹ نــور الفجريــة مــن ســومنب يف مســابقة   .٢

تقديــم القصــة عــىل مســتوى املدرســة الثانويــة يف التاريــخ ١٨ 

مارس ٢٠١٣ يف فندق أوتامي سومنب.

فــازت الطالبــة دينيــاʲ الســنة التاســعة مــن ســومنب يف   .٣

مســابقة الرســم عــىل مســتوى املدرســة الثانويــة يف التاريــخ ١٨ 

مارس ٢٠١٣ يف فندق أوتامي سومنب.

فــازت الطالبــة نبيلــة األلــوف من ســومنب يف مســابقة ســتودن   .٤

ــارس  ــخ ١٨ م ــة يف التاري ــة الثانوي ــتوى املدرس ــىل مس ــ̺ ع ف

٢٠١٣م بفندق أوتامي سومنب.

الهيكل التنظيمي 

الســعدية،  الحاجــة حليمــة  الســيدة  ياهــي  املستشــارة: 

املديــر: كياهــي الحــاج محمــد بحــري أســعد، نائــب املديــر: 

كياهــي الحــاج حليمــي ســفيان، رئيــس مجلس الشــورى: األســتاذة 

̺ة: األســتاذة وردة الجنــة، أمينــة الصنــدوق:  أرسيــة، الســكرت

ليليــك وســيلة العزيــزة، مديــر املرحلــة املتوســطة: األســتاذ أحمــد 

ــة: كياهــي الحــاج ســيف  ــة الثانوي ــر املرحل محفــوظ زينــي، مدي

الديــن قــديس املاجســت̺، مديــر املرحلــة الثانويــة األهليــة: كياهي 

الحــاج حليمــي ســفيان، مديــر املرحلــة للمدرســة الدينية: الســيدة 

الحاجة فضيلة.
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ضمــن تحقيــق خدمــة األمــة خاصــة ىف مجــال الرتبيــة حــاول 

ــة املعلمــ̼ الغســالمية محاولــة متواصلــة ومكثفــة ىف  معهــد تربي

التجديــد والتحســ̼ مــن ناحيــة نظــام الرتبيــة للتكيــف مــع تطــور 

ــة التــي قــام بهــا هــي تغيــ̺ املنهــج  عــرص العوملــة ومــن املحاول

ــل أي أن الــدروس  الــدرايس املجمــل إىل املنهــج الــدرايس املفص

مفصلــة حســب األنــواع ىف الجــدول واالختبــار وكتابتهــا ىف كشــف 

الدرجات.

ــة  ــ̺ كتاب ــات بتغي ــف الدرج ــدد كش ــة تج ــنة املقبل وىف الس

النتيجــة وفــق أنــواع درســه مفصــال ومدرجــا بــدأ مــرشوع تجديــد 

ــة كشــف الدرجــات مــن الصــف األول فحســب مــن غــ̺ أن  كتاب

ــدي  ــدرس املعه ــاألدق كان ال ــرى وب ــوف األخ ــه الصف ــرتك في يش

محصــور بالطلبــة والطالبــات للمرحلــة الثانويــة و̬ يكــن للصــف 

االول املكثــف والثالــث املكثــف للفصــل الــدرايس األول درس 

للعلــوم الكونيــة إمــا مــن العلــوم االجت̲عيــة وعلــوم الطبيعــة كال 

ــدرايس  الدرســ̼ مدروســان ىف الصــف الثالــث املكثــف للفصــل ال

الثــا̹ وأمــا درس الكفــاءات االختياريــة أ للصــف األول إىل الصــف 

ــب  ــىل حس ــة ع ــة واالنجليزي ــة العربي ــىل اللغ ــرص ع ــع ينح الراب

املقــررات املعينــة. كذلــك مــن املســاعي ىف إʯــام املنهــج الــدرايس 

تشــكيل املقــررات ملــادة تالوة القــرآن واإلنشــاء العــرʭ واإلنجليزي 

مــع ترجمــة للغــة العربيــة واإلنجليزيــة باإلضافــة إىل وضــع 

املدرســ̼ حســب تخصصاتهــم ىف تدريــس اللغــة العربيــة ملــا فيــه 

من أهمية الرتكيز ىف العمل.

وال يكتفــى التجديــد والتحســ̼ بذلــك فقــد قــام معهــد 

تربيــة املعلمــ̼ ىف تغيــ̺ الجــدول الــدرايس بــدأ ىف تســوية 

الحصــص للــدروس العربيــة للصــف الخامــس والســادس إمــا 

والعلــوم  الطبيعيــة  للعلــوم  والدرســات  العربيــة  للدراســات 

ــة واللغــة اإلندونيســية. وقــد تغــ̺ أيضــا موعــد انتهــاء  االجت̲عي

ــن  ــر م ــة الظه ــالة ج̲ع ــ̺ ص ــاعة ٢٠ـ١٢ بتأخ ــة إىل الس الدراس

ــة  ــدم فعالي ــة وع ــس الطلب ــارة ىف مالب ــة الطه ــدم صح ــراء ع ج

الدراســة ىف الحصــة الســابعة املنعقــدة بعــد صــالة ج̲عــة الظهــر. 

وهــاك تفصيــل الحصــص الدراســية : الحصــة األوىل مــن ٧،٠٠-٧،٤٠ 

والحصــة الثانيــة مــن ٧،٤٠-٨،٢٠ والحصــة الثالثــة مــن ٨،٢٠-٩،٠٠ 

وموعــد الراحــة الــوىل مــن ٩،٠٠-٩،٢٠ والحصــة الرابعــة مــن 

وموعــد   ١٠،٠٠-١٠،٤٠ مــن  الخامســة  والحصــة   ٩،٢٠-١٠،٠٠

الراحــة الثانيــة مــن ١٠،٤٠-١١،٠٠ والحصــة السادســة مــن ١١،٠٠-

١١،٤٠ والحصة السابعة من ١١،٤٠-١٢،٢٠

النشاطات الرتبوية

التدريــب عــىل تفعيــل الفــرق الطالبيــة املنعقــد ىف   
التاريخ ٣ أغسطس ٢٠١٣ م

التدريــب عــىل القيــادة واإلدارة املنعقــد ىف التاريــخ ٢٤-  
٣٠ ديسمرب ٢٠١٣م

ــد ىف  ــية املنعق ــاف األساس ــارة الكش ــىل مه ــب ع التدري  
التاريخ ٢٩أغسطس-٥سبتمرب ٢٠١٣م

تفتيــش املقــررات واملفكــرة والكتيــب املنعقــد باســبوع   
قبــل تنفيــذ االختبــار. للربــع األول عقــد ىف التاريــخ ٢٦-

ــخ  ــد ىف التاري ــا̹ عق ــع الث ــطس ٢٠١٣م, وللرب ٢٧ أغس

٧-٩ أكتوبــر ٢٠١٣م, وىف الربــع الثالــث عقــد ىف التاريــخ 

١٧ ديســمرب ٢٠١٣م, وىف الربــع األخــ̺ عقــد ىف التاريــخ 

٢٩ مايو ٢٠١٤م.

ملواجهــة  عقــد  املركــزي  والتعلــم  العالجــي  التعلــم   
االختبار تركيزا للطلبة والطالبات.

ــة القــراء والحفــاظ املنعقــد ىف التاريــخ  التشــكر لجمعي  
١٥ مايو ٢٠١٤م للبنات و١٦ مايو ٢٠١٤م للبن̼

االختبار التحريري املنعقد أربع مرات ىف السنة,  

االختبار الشفهي املنعقد مرت̼ ىف السنة  
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بلــغ عــدد املدرســ̼ واملدرســات ʪعهــد تربيــة املعلمــ̼ 

ــن ١٧٨  ــون م ــم يتكون ــمة، وه ــنة ٣٤٥ نس ــذه الس ــالمية ه اإلس

مدرســا و١٦٧ مدرســة. وبلــغ عــدد الطــالب والطالبــات هــذه 

ــة  ــا و١١١٦ طالب ــن ١٣١٨ طالب ــون م ــمة يتكون ــنة ٢٤٨٠ نس الس

موزعــ̼ عــىل املرحلــة املتوســطة للبنــ̼ ٧٠٢ نســمة وللبنــات ٦٢٠ 

نسمة واملرحلة الثانوية للبن̼ ٦١٦ نسمة وللبنات ٥٤٢ نسمة.

نشاطات املنظمة الطالبية

ســبوع اللغــة العربيــة املنعقــد ىف التاريــخ ١٤-٢١ مــارس   .١

٢٠١٤م

مظاهــرة الكتابــة (تربيــة املعلمــ̼ اإلســالمية تكتــب) املنعقــدة   .٢

ىف التاريخ ١٨-٢٥ أبريل ٢٠١٤م

ــل  ــخ ٢٤ أبري ــدة ىف التاري ــة املنعق ــارة الكتاب ــىل مه ــدورة ع ال  .٣

٢٠١٤م

دور كرة السلة املنعقد ىف التاريخ ٢-٨ مايو ٢٠١٤م  .٤

مهرجان اللغت̼ املنعقد ىف التاريخ  ٥-١٢ مايو ٢٠١٤م  .٥

الربامج النهائية

تعريف الربامج النهائية .١

التدريــب عــىل خطبــة الجمعــة أواملحــارضة الدينيــة املنعقــد ىف   .٢

التاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٣م

التدريــب عــىل اإلمامــة املنعقــد ىف فــرتة ٣٠ أغســطس-٢   .٣

سبتمرب ٢٠١٣م

كتابــة ترجمــة ذاتيــة (الدفعــة األوىل) املنعقــدة ىف التاريــخ ١٧-  .٤

١٨ سبتمرب ٢٠١٣م

املقابلــة الشــخصية (الدفعــة الثانيــة) املنعقــدة ىف التاريــخ ١٩-  .٥

٢٠ سبتمرب ٢٠١٣م

تلخيــص محتويــات الكتــب املنعقــد ىف التاريــخ ٢١-٢٩ ســبتمرب   .٦

٢٠١٣م

عمليــة التدريــس النموذجيــة املنعقــدة ىف التاريــخ ١٦-٢٧   .٧

فرباير ٢٠١٤م

كتابــة البحــث العلمــي وبالتفصيــل تقديــم املوضــوع ىف التاريخ   .٨

البــاب الثــا̹ والثالــث ىف  ١٢-١٧ نوفمــرب ٢٠١٣م وتقديــم 

 ٣-١٢ التاريــخ  ٢٠١٤م واملناقشــة ىف  ينايــر  التاريــخ ١٣-١٦ 

يونيو ٢٠١٤م

ىف  املنعقــدة  املنظمــة  تدبــ̺  ســاعات  االنطباعــات  كتابــة   .٩

التاريخ ٦-٧ فرباير ٢٠١٤م

١٠. املقابلــة الشــخصية (الدفعــة الثانيــة) املنعقــدة ىف التاريــخ ٢٧-

٢٩ فرباير ٢٠١٤م

ــل  ــارس-١٤ أبري ــخ ٢١ م ــدة ىف التاري ــة املنعق ــدورة العربي ١١. ال

٢٠١٤م

١٢. الخدمة الرتبوية املنعقدة ىف التاريخ ١٨-٢٧ أبريل ٢٠١٤م

١٣. املقابلــة الشــخصية (الدفعــة الثالثــة) املنعقــدة ىف التاريــخ ٢-٣ 

يونيو ٢٠١٤م

١٤. عمليــة التدريــس االختباريــة املنعقــدة ىف التاريــخ ٢٧ فرباير-١٧ 

مارس ٢٠١٤م

١٥. مناقشــة مخطــوط الخالصــة املنعقــدة ىف التاريــخ ١٢-١٤ فرباير 

٢٠١٤م

ــو  ــخ ٣-١٥ ماي ــد ىف التاري ــري املنعق ــاʨ التحري ــار النه ١٦. االختب

٢٠١٤م

ــو  ــخ ١٧-٢٢ ماي ــد ىف التاري ــفهي املنعق ــاʨ الش ــار النه ١٧. االختب

٢٠١٤م

ــدة ىف  ــة املنعق ــة التنزهي ــة الرتبوي ــة والرحل ــة االقتصادي ١٨. الرحل

التاريخ ١٨-٢٤ مارس ٢٠١٤م

ِ َ ْ ِ ي  َ ْ ُ َ  ِ ّ ُر ا ْ ُ ٌر َو ْ ُ  ُ ْ ِ ْ َ ا
*****
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ــاة وخاصــة يف  ــب الحي ــع يلمــس كل جوان ــدم الرسي إن التق

مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا، فيســتفيد معهــد تحفيــظ القــرآن 

مــن هــذا التقــدم تتمثــل االســتفادة يف إنشــاء البطاقــة اإللكرتونيــة 

ــم  ــن، يت ــور الدي ــتاذ ن ــن األس ــرتاح م ــات باق ــ̼ واملدرس للمدرس

ــدرايس  ــدءا مــن الفصــل ال اســتخدامها عنــد م̲رســة التدريــس ب

ــتهل  ــن مس ــارا م ــ̼ اعتب ــة للبن ــه الصالحي ــات، ويلي ــرصم للبن املن

الفصــل الــدرايس القــادم بــإذن اللــه، حيــث يــرشف عــىل التنفيــذ 

شــؤون التعليــم عنــد كل مرحلــة.  ويــ̡أ هــذا اإلنشــاء مــن خــالل 

ــة  ــالل م̲رس ــ̼ خ ــىل املدرس ــع ع ــىل التطل ــؤول̼ ع ــرص املس ح

الــدوام الصباحــي، فيدفعهــم إىل التبكــ̺ ىف التدريــس، ورʨ أيضــا 

التغ̺ البارز يف م̲رسة التدريس.

النشاطات الرتبوية الهادفة

̺ة الشهرية الشع

يعقــد هــذا النشــاط شــهريا يف مســتهل شــهر ميــالدي قبــل 

ــذ أنشــطة  ــم لتنفي ــه التقيي ــم ʪافي ــذ أنشــطة التعليــم والتعل تنفي

ــها الطــالب واملدرســون يف الفصــول  ــي مارس ــم الرســمي الت التعلي

الدراسية.

املشاورة السنوية

ــة  ــ̲ل املنظم ــم يف أع ــنوية إىل التقيي ــاورة الس ــدف املش ته

ــط الخطــوات األساســية  ــايل تخطي ــرتة ســابقة، وبالت ــة يف ف الطالبي

لهــا لفــرتة قادمــة عــرب الجلســة العامــة وتعيــ̼ اإلداريــ̼ الجــدد 

بواســطة انتخــاب عــام لرئاســتها، وتنتهــي بتنصيبهــم عــىل ارئاســة 

لفرتة جديدة.

دراسة مقارنة من معهد املمتاز جوكجاكرتا

زار معهــد تحفيــظ القــرآن طلبــة وطالبــات معهــد «املمتــاز» 

جوكجاكرتــا يف ٢٥ ديســمرب ٢٠١٣م، تهــدف هــذه الزيــارة إىل عقــد 

دراســة مقارنــة لتبــادل املعلومــات عــن املعهديــن العاملــ̼ فعــال 

ــذه  ــرأس ه ــة. وي ــة والدعوي ــة والتعليمي ــاطات الرتبوي ــىل النش ع

ــدد  ــغ ع ــاز بل ــد املمت ــس معه ــح رئي ــاج صال ــي الح ــارة كياه الزي

املشــارك̼ فيهــا ١٢ طالبــا و٢٦ طالبــة، حيــث كان كياهــي الحــاج 

ــىل رأس  ــرآن ع ــظ الق ــد تحفي ــرʭ معه ــني م ــ̺ي حس ــد خ محم

ــوار  ــاعات بالح ــالث س ــت ث ــارة التيدام ــي الزي ــتقبل̼. وتنته املس

من قبل الطرف̼.

األسبوع الريايض والفني

ويهــدف هــذا النشــاط إىل تحقيــق روح التنافــس الصحيحــة 

للطلبــة وتنميــة املهــارات الشــخصية يف نفوســهم. وقــد عقــد هــذا 

ــام يف  ــر ٢٠١٤م، املق ــى ٦ فرباي ــرة حت ــن غ ــرتة م ــاط ىف الف النش

نطــاق معهــد تحفيــظ القــرآن. يبــدأ هــذا النشــاط باالفتتــاح 

الرسمي ثم تنفيذ السباقات وتنتهي بتوزيع الجوائز للفائزين. 

املحارضة العلمية

حــرض هــذه املحــارضة كياهــي الحــاج الدكتــور أحســن ســخا 

محمد التي أخذت موضوعها «بلوغ املجد بالقرآن الكريم.» 

ʪجلــس  ٥ ديســمرب ٢٠١٣م  يف  املقــام  النشــاط  ويهــدف 

التحفيظ إىل غرس التعاليم القرآنية يف نفوس الطالب. 

افتتاح ”نشاط تسميع القرآن“

ــالب،  ــوس الط ــظ يف نف ــو روح الحف ــج إىل ̷ ــدف الربنام يه

وبيــان مزايــا حفــظ القــرآن الكريــم، وذلــك يف يــوم الخميــس ١٣ 

ــظ عقــب صــالة الظهرج̲عــة،  ــس التحفي ــارس، ٢٠١٤م يف مجل م

حيــث قــام بافتتاحــه مبــارشة مــرʭ معهــد تحفيــظ القــرآن 

واســتمرهذا الحــدث يوم̼،وانتهــت ظهــر الجمعــة، بدعــاء ختــم 

القــرآن مــن قبلكياهــي عبــد اللــه زينــي مديــر عــام معهــد تحفيظ 

القرآن.



معهد تحفيظ القرآن
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حقائق وأرقام

ــرآن ١٣٠٥  ــظ الق ــد تحفي ــات معه ــة وطالب ــدد طلب ــغ ع بل

ــدد  ــغ ع ــ̲ بل ــة، ك ــا و٦٩٥ طالب ــىل ٦١٠ طالب ــ̼ ع ــمة موزع نس

ــا و  ــىل ١٢٩ مدرس ــ̼ ع ــمة موزع ــات ٢٥٣ نس ــ̼ واملدرس املدرس

١٢٤ مدرسة.

الهيكل التنظيمي

املــرʭ: كياهــي الحــاج محمــد خــ̺ي حســني، املديــر العــام: 

ــر املعهــد: األســتاذ جنيــدي  كياهــي الحــاج عبــد اللــه زينــي، مدي

رشيدي (بن̼)، األستاذ نور الدين (بنات).

املنهــج وســيلة مــن الوســائل الهامــة ىف الرتبيــة التــي تتطلــب 

املالحظــة والضبــط، حتــى يســ̺ املنهــج حســب الربامــج املخططــة. 

ــة  ــاكل املرتفع ــل املش ــج لتحلي ــذ املنه ــة يف تنفي ــة مهم فاملالحظ

لــدى التنفيــذ، وباإلضافــة إىل املالحظــة الفعالــة املعينــة واملداومــة 

ʯحــو العراقيــل والعوائــق نحــو تنفيــذ املنهــج يعــرتف بهــا قريبــا 

و̻ــرز األقليــة لحــل املشــاكل التــي ̻كــن أن يســتطيع منهــا 

القبيل.

ــن تنفيــذ التقييــم لــدى هــذا املنهــج  فتمكــن الغــرض م

ــة  ــلوب الرتبي ــتظهرت أس ــ̲ اس ــات م ــال والفعالي ــة االنفع ملعرف

املؤسسة عىل املنهج الذي عينه من قبل.

ــم  ــذ، ت ــىل التنفي ــة ع ــرة املؤسس ــذه الفك ــة إىل ه وباإلضاف

ــالمية  ــ̼ اإلس ــة األم ــة بجامع ــر الرئاس ʯــدى مؤ ــج ل ــر املنه تطوي

برنــدوان يــوم الســبت ليــال (٢٠١٤/٠٤/٠٥) تحــت إرشاف الرئيــس 

للشــؤون  برنــدوان  اإلســالمية  األمــ̼  لجامعــة  األول  املســاعد 

األكاد̻يــة األســتاذ هشــام القــدري املاجســت̺ وحــرض فيــه الرئيــس 

املســاعد الثــا̹ لجامعــة األمــ̼ اإلســالمية برنــدوان لشــؤون 

الجهــازات واملاليــة، وعميــد الكليــة، والشــؤون األكاد̻يــة، شــؤون 

ــات،  ــد للبن ــر املعه ــد للبنــ̼، مدي ــر املعه ــة، مدي ــازات العام الجه

بل مندوبو املعاهد التابعة ملعهد األم̼ اإلسالمي برندوان.

فبحمــد للــه وضعــت االتفاقــات والتصفيــات املتعلقــة بتطــور 

ــج  ــي واملنه ــج الجامع ــىل املنه ــذي يشــتمل ع ــدرايس ال ــج ال املنه

املعهــدي واإلداري. فالغــرض األســمى لهــذه املســاعي هــو اإلعــداد 

والســعي مــن قبــل  كبــار املســؤول̼ ىف الكليــات بدافــع قــوي مــن 

العمــداء اعتــ̲دا  عــىل األنظمــة الجاريــة ”للمحافظــة عــىل القديم 

ــوذ  ــر نف ــد األصلــح“ وذلــك عــرب تطوي ــذ بالجدي ــح واألخ الصال

الرتبية أبدا ضمن الشؤون املسؤولة.

النشاطات الرتبوية

١.  كانــت الطالبــة نقيــة الرسيــرة مــن برنــدوان مختارة  للمشــاركة 

يف برامــج جينيــس ٢٫٠ (اليابان-رشقــي أســيا الشــبكة للطــالب 

والشــباب) وهــي الشــبكة العاملــة لتبــادل الطــالب والشــباب 

بــ̼ اليابــان وأســيا الرشقيــة فهــو برنامــج منعقــد يف التاريــخ ٢٣ 

قرباير إىل ٤ مارس ٢٠١٤ يف اليابان.

اإلســالمية  األمــ̼  بجامعــة  التعاويــة  الجمعيــات  توســعة   .٢

برنــدوان لهــي مــن األعــ̲ل الهامــة بجامعــة األمــ̼ اإلســالمية 

برنــدوان وذلــك يــوم اإلثنــ̼ ١١ نوفمــرب ٢٠١٣ املتمثــل بافتتــاح 

ــعادة  ــاح س ــام باالفتت ــدوان. وق ــة برن ــد يف قري ــرع الجدي الف

رئيــس جامعــة األمــ̼ اإلســالمية برنــدوان كياهــي الحــاج 

الدكتور أحمد فوزي تيجا̹ املاجست̺.

حظــي أحــد املحارضيــن ىف الجامعــة بتكرمــة باعتبــاره مبعوثــا   .٣

مــن وزارة الشــؤون الدينيــة إىل كنــدا ضمــن مشــاركته يف دورة 

ــة  ــة العام ــت املديري ــة تح ــع املندرج ــة املجتم ̺ة لتوعي ــ قص

للرتبيــة  الجندريليــة  املديريــة  العليــا،   اإلســالمية  للرتبيــة 
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ــا  ــارك فيه ــيا. وتش ــة إندونيس ــة لدول ــوزارة الديني ــالمية ب اإلس

ــادي  ــدوان أنجــوغ حري محــارض جامعــة األمــ̼ اإلســالمية برن

املاجســت̺ ومعــه أحــد عــرش محــارضا ىف الجامعــة العليــا 

املســتوى  عــىل  والدينيــة  والحكوميــة  اإلســالمية  للشــؤون 

الــدويل. وهــم نجحــوا بحمــد اللــه يف عمليــة االختبــار املنعقــدة 

يف التاريــخ ٢٣-٢٥ أغســطس ٢٠١٣  يف فنــدوق كومبلويــت 

ــرص الفرقــة  ــة مــن عن ــإرشاف مــن اللجــان املتكون ــج، ب باندون

ــا ووزارة  األهليــة لــدى دعــم القيــادة اإلســالمية يف اندونيس

الشؤون الدينية لدولة اندونيسيا.

ــام  ــات املســتجدين للع ــة والطالب ــة تســجيل الطلب تعمــل لجن  .٤

الجامعــي ٢٠١٣-٢٠١٤ ضمــن فعالياتهــا جيــدا. فقــد بلــغ 

عددهــم ٣٠٩ نســمة (١٣٦ مــن البنــ̼ ١٧٣ مــن البنــات). وقــد 

ــي  ــدرايس، الت ــه ال ــارف والتوجي ــج التع ــال يف برام ــاركوا فع ش

دامت أربعة ايام (٣-٦ سبتمب̺ ٢٠١٣ م).

تنفيــذ الدراســة العامــة للطــالب والطالبــات املســتجدين ضمــن   .٥

ــؤون  ــل الش ــن قب ــي ٢٠١٣-٢٠١٤م م ــام الجامع ــتهل الع مس

األكاد̻يــة بجامعــة األمــ̼ اإلســالمية برنــدوان تتمثــل ىف الربمج 

ــكيل  ــىل التش ــة ع ــف الجامع ــوع مل ــة ʪوض ــية العام الدراس

املعهــدي معهــم الدكتــور الحــاج زيــن الديــن مالــ˕ املاجســت̺ 

يــوم الســبت ١٩ أكتوبــر ٢٠١٣. وهــو رئيــس جامعــة املحمديــة 

ــا رئيــس الخريجــ̼ بجامعــة  بســورابايا الســابق، ويكــون حالي

الطــالب  لــدى  العــام  الروتينــي  الجــدول  وهــذا  قشــ̺ي، 

والطالبات املستجدين.

تنفيــذ الخدمــة الرتبويــة االجت̲عيــة عــام ٢٠١٤م املقامــة   .٦

ʪأموريــة داســوق ســومنبيتوزع املشــاركون واملشــاركات –

بالفصــل التــام بــ̼ الجنســ̼- يف خمــس عــرشة قريــة، فهــذه 

القــرى: ســلوبيغ، وباتــو بــاله بــارات، وباتــو بــاله تيمــور، وكرتــا 

تيمــور،  وداســوق  وباتيــس،  ومنتاجــوم،  وكيجــ̺،  بــارات، 

وداســوق بــارات، وبريغــ̼، وجابــار، وداســوق الهؤ، وســي̲ئن، 

وكرتــا تيمــور، وجلبــودان. فبلــغ عــدد املشــارك̼ يف هــذا 

الربنامــج حــوايل ٢٠٢ طالــب وطالبــة. وأمــا العــرض مــن تنفيــذ 

الخدمــة الرتبويــة االجت̲عيــة التــي دامــت شــهرا واحــدا غــرس 

الســجية الحميــدة والتعــاون الروحــي يف نفــس املشــارك̼ 

واملشاركات.

التدريــب عــىل الســكرتارية وشــؤون املاليــة املنعقــد مــن قبــل   .٧

مجلــس الطلبــة التنفيــذي بجامعــة األمــ̼ اإلســالمية برنــدوان 

بهــدف التطويــر التنظيمــي بجامعــة األمــ̼ اإلســالمية برنــدوان 

وبخاصــة مجلــس الطلبــة التنفيــدي يقــيض عــىل برنامــج 

التدريــب للســكرتارية وشــؤون املاليــة ىف  الــدور الثالــث مــن 

ــه األســتاذ أحمــد  ــى جامعــة األمــ̼ اإلســالمية. وحــرض في مبن

تيجــا̹ شــاذيل ســكرت̺ مؤسســة األمــ̼ برنــدوان. ويديــر هــذا 

ــداء  ــور الن ــة ن ــة املحشــوة الطالب ــب عــىل شــؤون املالي التدري

طالبــة املســتوى الســادس للربنامــج املكثــف إندرامايــو جــاوى 

الغربية.

تنفيــذ نقــاش علمــي يتمثــل روايــة الجراحيــة إود̻ونيــا ʪجلس   .٨

الطلبــة التنفيــذي بجامعــة األمــ̼ اإلســالمية برنــدوان بحضــور 

ــة  ــا، ʪرافق ــوع أود̻وني ــا ʪوض ــن باكوينت ــر الدي ــتاذ بح األس

ــهور  ــور مش ــارن الدكت ــع املق ــت̺ م ــموعي املاجس ــتاذ أش األس

عبــادي، و١لــك يف يــوم الجمعــة ١٤ فربايــر ٢٠١٤، واشــرتك فيهــا 

ʴا̷ائة مشارك تقريبا.

ــه  ــه علي ــه صــىل الل ــج غــرس الحــب لرســول الل ــذ برنام ٩.  تنفي

ــل  ــن قب ــادورا م ــو م ــة ترونوجوي ــات جامع ــع طالب ــلم م وس

مجلــس الطالبــات وهــو نقــاش علمــي أخــذ موضوعــه «غــرس 

الحــب لرســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم» يــوم الجمعــة ٣١ 

يناير ٢٠١٤. وقد حرض يف هذا النقاش.

١٠. تنفيــذ االختبــار الشــفهي للربنامــج املكثــف، منــذ يــوم اإلثنــ̼ 

ــه  ــارك في ــارس ٢٠١٤ وش ــاء ١٢ م ــارس ٢٠١٤ إىل األربع ١٠ م

ــالمية  ــ̼ اإلس ــة األم ــف بجامع ــج املكث ــة للربنام ــع الطلب جمي

برندوان البالغ عددهم  ١٦ طالبا و٢٢ طالبة.

١١. تنفيــذ املهرجــان لللغتــ̼ عــىل مســتوى جــاوى الرشقيــة عــام 

ــة التنفيــذي بجامعــة األمــ̼  ــل مجلــس الطلب ٢٠١٤م، مــن قب

اإلســالمية برنــدوان دام ثالثــة أيــام بــدءا مــن يــوم األربعــاء ٥ 

٢٠١٤م.  مــارس   ٧ الجمعــة  يــوم  يف  وانتهــاء   ٢٠١٤ مــارس 

ــة  ــة واإلنجليزي ــ̼ العربي ــابقة ىف اللغت ــا املس ــمل برامجه وتش

والنــدوة العلميــة باللغــة اإلنجليزيــة بحضــور الربوفيســور 

ســوريس كومــار الهنــدي، وهــو أحــد املدرســ̼ بجامعــة 
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فريسيدين جيكاراغ-باكايس.

١٢. إصــدار املجلــة الجامعيــة إقــرأ الطبعــة ٣٠، ثــم املجــالت 

ــة  ــة التنفيــذي، فهــي املجل ــة مــن قبــل مجلــس الطلب الحائطي

واملجلــة  ســفيك“  ”بليــك  اإلنجليزيــة  باللغــة  الحائطيــة 

الحائطيــة  املجلــة  ”الفكــرة“  العربيــة  باللغــة  الحائطيــة 

ــة  ــة الحائطي ــات“ واملجل ــة ”األبي ــة الحائطي ــف“ واملجل ”التثقي

”التبليغ“.

عدد الطالب واملحارضين

ــام الجامعــي  ــات الجامعــة هــذا الع ــة وطالب ــغ عــدد طلب بل

ــىل ٣٣٣ نســمة للمســتوى  ــ̼ ع ٢٠١٣-٢٠١٤ ١٢١٥ نســمة، موزع

ــع، ٣١٥ للمســتوى الســادس،  ــة، ٢٣٣ نســمة للمســتوى الراب الثاني

ــذا  ــن يف ه ــدد املحارضي ــا ع ــن. وأم ــتوى الثام ــمة للمس ٣٣٤ نس

العــام فقــد بلــغ عددهــم، موزعــ̼ عــىل ٢٢ محــارضا مــن األقســام 

الداخلية للجامعة ومن خارج الجامعة ٤٨ محارضا.

مجلس الطلبة التنفيذي 

نشاطات مجلس الطلبة التنفيذي 

مؤʯر الطلبة الرابع عرش بجامعة األم̼ اإلسالمية برندوان.  .١
إصدار املجلة اقرأ والنرشات واملجالت الحائطية.  .٢

مرسح رودا.  .٣

ــ̼  ــة األم ــات بجامع ــالب والطالب ــة لط ــازات الهام اإلنج

اإلسالمية برندوان

حصــل الطالــب حســن املبــارك املســتوى الســابعة قســم تعليــم   .١
اللغــة العربيــة مــن بنــكاالن عــىل الجائــزة العامــة عــىل 

ــة يف برنامــج «األســبوع  مســتوى الجامعــات بجــاوى الرشقي

العــرʭ» عــام ٢٠١٢ وعــام ٢٠١٣ ميالدية يف الجامعــة الحكومية 

ماالنج.

حصلــت الطالبــة راضيــة مغفــرة عــىل الجائزة األوىل يف مســابقة   .٢

برنامــج  يف  الجامعــات  مســتوى  عــىل  العربيــة  الخطابــة 

«األسبوع العرʭ» عام ٢٠١٣ ميالدية يف الجامعة الحكومية.

٣.  حصــل الطالــب حســن املبــارك وأحمــد صابريــن عــىل الجائــزة 

األوىل ملســابقة املناظــرة العلميــة عــىل مســتوى الجامعــات يف 

ــة  ــة يف الجامع ــام ٢٠١٣ ميالدي ــرʭ» ع ــبوع الع ــج «األس برنام

الحكومية ماالنج وأحمد صابرين من  بروبولينجو.

حصــل الطالــب جنــدرا موالنــا مــن بونتيانــك والطالبــة فطريــة   .٤

الليــل مــن فمكاســان عــىل الجائــزة الثانيــة يف مســابقة قــراءة 

ىف   «ʭالعــر «أســبوع  برنامــج  يف  العربيــة  باللغــة  الشــعر 

الجامعة ٣ ماالنج. 

الهيكل التنظيمي

الرئيــس: كياهــي الحــاج الدكتــور أحمــد فــوزي تيجــا̹ 

ــة: هشــام  ــؤون األكاد̻ي ــس املســاعد األول للش ــت̺، الرئي املاجس

ــازات  ــا̹ لشــؤون الجه ــس املســاعد الث ــدري املاجســت̺، الرئي الق

واملاليــة: كياهــي الحــاج فــوزي عبــد رب الرســول، الرئيس املســاعد 

الثالــث لشــؤون الطــالب: كياهــي الحــاج ســيف الرحمــن نــووي، 

شــؤون الطلبــة: األســتاذ أمــر اللــه عمــر، شــؤون الجهــازات العامة: 

األســتاذ فتــح املعــ̼، املديــر للبنــ̼: كياهــي الحــاج مجمــع عبــد 

ــد فكــري حســ̼  ــاج محم ــات: كياهــي الح ــر للبن املشــفي، املدي

املاجست̺.

ِ ْ ِ ِ ا ْ ِ
ْ ِ ا  ُ ْ ِ ُ ا ْ َ ْ ا
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ــالب  ــج الط ــن أجــل تخري ــد الســلفي م ــاء تأســيس املعه ج

املتفقهــ̼ ىف الديــن, فــكان التعليــم ىف هــذا املعهــد ينحــرص عــىل 

ــرتاث ملواجهــة التطــور  ــوم اإلســالمية املســتمدة مــن كتــب ال العل

التقنــي واإلعالمــي. نظــرا إىل خطــر هــذه األوضــاع الراهنــة يرجــى 

الطــالب أن تكــون لديهــم القــدرة عــىل تصفيــة الثقافــة الغربيــة, 

وال ̻كن الوصول إىل تلك القدرة إال بتعاليم الكتب الكالسيكية. 

وقــد كانــت النشــاطات النهائيــة ىف هــذا املعهــد متمشــيا مــع 

متطلبــات الظــروف واألزمــان وذلــك بوجــود النشــلطات األخــرى 

ــة  ــاب وخطب ــص الكت ــل تلخي ــرتاث مث ــب ال ــم كت ــدا تعلي ــا ع م

ــد  ــذا املعه ــاطات ىف ه ــون النش ــد تك ــرا. وق ــم ج ــة وهل الجمع

متســاوية مــع نشــاطات معهــد تربيــة املعلمــ̼ اإلســالمية لتخريــج 

األجيــال العاملــة مــن غــ̺ أن يؤخــر األمــور الدينيــة. وتتطلــب مــن 

ــة التعاليــم املوجــودة ىف  ــة معادل وجــود هــذه النشــاطات النهائي

كتب الرتاث والتعاليم املوجودة من الكتب املعارصة. 

وىف هــذا املعهــد يتعلــم الطــالب املعاملــة الحســنة وطريقــة 

الوصــول إىل اإلنســان املتقــي مــع طريقــة إلقــاء املحــارضة املمتــازة  

ــل األســاتذة املؤهلــ̼ حســب تخصصاتهــم.  ــام مــن قب ــإرشاف ت ب

قــال كياهــي الحــاج أحمــد فــوزي رســول كمــرʭ املعهــد الســلفي 

ــدف إىل  ــد ته ــذا املعه ــة ىف ه ــج النهائي ــاطات أو الربام «إن النش

تخريــج األمــراء املســيطرين بالعلــوم الكونيــة واملتفقهــ̼ ىف الديــن 

إلعــداد أنفســهم قبــل الرجــوع إىل مجتمعهــم, فــال بــد أن تكــون 

النشــاطات مالʥــة نحــو متطلباتهــم ىف املجتمــع. وهــذه أول 

نشــاطات منفــذة بعــد أن تغــ̺ املنهــج مــن منهــج تربيــة املعليم̼ 

إىل املنهج السلفي.

النشاطات الرتبوية 

ــاعة  • ــا ىف الس ــد يومي ــب املنعق ــح القري ــاب فت ــم كت تعلي

٢٠،٠٠-٢١،٠٠ تحــت إرشاف كياهــي الحــاج األســتاذ محــي 

الدين صادق

ــوم اإلثنــ̼  • تعليــم كتــاب العصفــور املنعقــد أســبوعيا ىف ي

ىف الســاعة ٠٤،٤٥- ٠٥،٣٠ تحــت إرشاف كياهــي الحــاج 

ʭبسطامي تبيان كنائب للمر

ــوم  • ــبوعيا ىف ي ــد أس ــاد املنعق ــح العب ــاب نصائ ــم كت تعلي

ــاء ىف الســاعة ٠٤،٤٥- ٠٥،٣٠ تحــت إرشاف كياهــي  األربع

الحاج فوزي عبد رب الرسول كمرب للمعهد 

ــوم  • ــاب صحيــح البخــاري املنعقــد أســبوعيا ىف ي تعليــم كت

الخميــس ىف الســاعة ٠٤،٤٥- ٠٥،٣٠ تحــت إرشاف كياهــي 

الحاج فوزي عبد رب الرسول كمرب للمعهد

التدريــب عــىل الخطابــة باللغتــ̼ املنعقــد أســبوعيا ىف يــوم  •

الثالثاء تحت إرشاف األساتذة

املدرسون والدارسون

دخــل هــذا املعهــد عمــره الرابــع بلــغ عــدد املدرســ̼ هــذا 

ــون مــن ٥ نســ̲ت مقيمــ̼ ىف األقســام  ــام ٩ نســ̲ت, يتكون الع

الداخليــة مــن رحــاب املعهــد و٤ نســ̲ت مبيتــ̼ خــارج املعهــد 

موزعــ̼ مــن خلفيــات دراســية مختلفــة. ٤ نســ̲ت حصلــوا عــىل 

الشــهادة ىف الدرجــة األكاد̻يــة األوىل و٥ نســ̲ت ̬ يحصلــوا عــىل 

الشــهادة ىف الدرجــة األكاد̻يــة األوىل.  وىف هــذا العــام نقــص عــدد 

الدارســ̼ بالنســبة إىل العــام املــايض ففــي هــذا العــام بلــغ عــدد 

هــم ٣ نســ̲ت  وفــدوا مــن مناطــق ســومنب بنــكالن وكلمنتــان 

يحرتف معظم أوليائهم ىف الفالحة واملالحة. 

الهيكل التنظيمي

املــرʭ : كياهــي الحــاج فــوزي عبــد رب الرســول, قســم 

التعليــم: كياهــي الحــاج محمــد بســطامي تبيــان, شــؤون الطلبــة: 

األســتاذ بــدر الصالــح, شــؤون الوســائل والجهــازات: األســتاذ محــي 

الدين صادق.



المعهد السلفي
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EDITORSaid That

Welcome to The New Students
at AL-AMIEN PRENDUAN

Islamic Boarding School


