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معهد "تزكية" اإلساليم العاملي - مل�ستوى املتوسطة والثانوية
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 توفري البيئة التعلميية ادلينية واملتحدية واملمتعة اليت تركز عىل الرتبية الشامةل واملتوازنة العداد

.علامء امل�لمني ذات خشصية إسالمية وقيادية وفكرة عاملية
We offer a conducive and family oriented learning environment where all students are 
motivated to fully develop their spiritual maturity, talents and skills in order to prepare them 
for today and future challenges.

 - الطاقة البرشية من املدرسني واملربيني اخمللصني واملهمتني 

- املدرسون من املتخرجني خارج ادلوةل 

- برامج التدريبات التاكملية بني القمي اإلسالمية )ادلينية( واألاكدميية 

- برامج حتفيظ القرآن أقهل 5 أجزاء 

- برامج املهنج العاملي مكربيد  

- بيئة مهتيئة لالتصال ابلعربية والاجنلزيية 

- تنوع الطلبة من املناطق والثقافات اخملتلفة يف إندوني�سيا وخارهجا 

- فعالية الفصل ومصغر 

- النظافة وتوفر املرافق امل�اعدة للتدريس يف الفصل و املبىن 

- يقع املعهد يف بيئة جبالية مجيةل ومرحية 

- نظام اخلدمة مكثف ومؤدب 

فلسفتنا التربوية
 حنن يف تزكية نعتقد أن الرتبية لي�ت جمرد ادلراسة ولكهنا وسسيةل البتغاء مرضات هللا تعاىل يف

 .حياتنا، وذلكل يمت معلية الرتبية يف معهدان شامةل ومتوازنة ابلمت�ك عىل القرآن وال�سنة النبوية

"Learning is not for school but for life and searching the love of Allah”

مرحبا بكم
مبعهد تزكية اإلساليم العاملي 

المقدمة
ال�الم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 إن مجيع اآلابء واألهمات يريدون أبناءمه وأبناءهن يذوقون جوا تربواي جيدا

 وهذا م�اير مبا هيدف إليه معهد تزكية اإلساليم العاملي. فإن معهد "تزكية"

 حارض لتوفري البديالت يف جمال الرتبية رجاء أن يكون بنية أساسسية ألبناءان

 وبناتنا وأجيال امل�لمني عامة حىت يتكون فهيم ثقة اتمة والصمود يف مواهجة

.املشالك والتحدايت يف احلياة

 والزتم معهد "تزكية" عىل مبدء مشوهل وتوازنه يف بذل أقىص وسعاه لتوفري

 بيئة تربوية مرحية بربط املناجه املتنوعة يف العلوم ادلينية والقرآن والعلوم

 والتكنولوجيا عىل شلك الربامج الرتبوية، وتدعميها بأنشطة إضافية ممتعة

.ومتحدية قصد تمنية مواهب الطلبة وأفاكرمه

 كام أن املعهد ي�عى يف هتييء بيئة ممتعة ومتحدية حتولها قمي دينية  

 ومعهدية مث توفري مرافق التعلميية وامل�اكن والوسائل امل�اندة األخرى حىت

.يتكون فيه فعالية التعلمي والنظافة والفريد يف نوعه

دون  تطبيقها  ميكن  ال  اجليدة  الرتبية  أن  "تزكية"  معهد   ويعتقد 

 م�اندة من أولياء الطلبة وأرسمه، وذلكل نضع أمهتنا ابحلفاظ عىل دوام

 الاتصال وتقدمي اخلدمات اجليدة واملرحية هلم. وهذا نبذة قصرية عن املعهد

.نقدمه ملن يرغب يف معرفة معهد تزكية اإلساليم العاملي بشلك أكرث

مث ال�الم عليمك ورمحة هللا وبراكته

•	Tazkia Campus II Masterplan

بيان المهمة

 لماذا نختار
 معهد تزكية
 اإلسالمي
العالمي ؟



Mariya Ulfah (AKSI Junior Indosiar Winner 2014)
Student from Malang - East Java

Mahendra Daffa Wirayudha
Student from Banjarmasin - South Borneo

ماذا يقول الخبير ؟

ماذا يقول طلبتنا ؟

 إن الرتبية يف معهد تزكية اإلساليم العاملي تقدم برامج وأنشطة تربوية عاملية

 اليت ت�هم يف نرش اإلسالم، وهبذا ميكن للطلبة مبعهد "تزكية" م�ستعدين

ملواهجة العرص العاملي
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Syeikh Dr. Qoribullah Baabakr Mustofa,  MA
Lecturer of Omdurman Islamic University, Sudan

 شخصية الطلبة
 الزعيم الملهم

 الطلبة قادرون عىل ابداء آراء وأفاكر بلك ثقة اتمة وحل

املشالك بذاكء و م�اندة مع اآلخرين

Our great prophet Muhammad is a perfect 
figure of leader that incorporates integrity, 
intellectual ability and understanding of 
others in his inspiring leadership.

الشخصية اإلسالمية
 الطلبة دلهيم أساس قوي يف العقيدة امل�ستقمية والوعي

العايل يف العبادة والتعمل واألداب

The paramount goal of Tazkia education is 
to facilitate learners to be conscious of the 
Greatness of Allah that gives a significant 
impact to their life perspectives and attitudes.
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التفكير العالمي
 ميتكل الطلبة مفها جيدا يف العلوم ادلينية والقرآنية والعلوم

 والتكنولوجيا وقادرون عىل الاتصال بلغة عاملية ومتطلعون

.عىل مجيع املشالك وطنيا بل دوليا

The immense sources of information today has required people including 
Tazkia students to have an effective decision making ability without which they 
will not survive and likely go to the wrong path of life.

 يف معهد تزكية ميكن يل اختيار الربامج تدمعين يف

 متنية نفيس مثل التدريبات يف أوملبياد وركوب اخليل

 وال�سباحة والرماح والتصوير وت�لق احلائط وتصممي

 األزايء جبانب عن تعمل القرآن والعلوم األاكدميية وادلينية

 مما تدفعين إىل القيام بأمور جديدة. وامحلد هلل شاركت

 يف أوملبياد العاملية ملادة الرايضيات يف شسنغافورة وفدا

.من ادلوةل اإلندوني�سية

 امحلد هلل، منحين املعهد منحة دراسسية اكمةل عىل

 اجنازايت احملصوةل، وتعودان ابسستخدام اللغة العربية

 واإلجنلزيية يف اتصالنا اليويم، عربية يف أسسبوع

 واجنلزيية يف أسسبوع آخر. وكذكل اجرينا أنشطة دامعة

 يف ترقية همارايت اللغوية مثل تزويد املفردات واحملادثة

.واخلطابة مما مل اجدها عند املدارس األخرى
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 يقوم معهد تزكية ابعداد برامج وأنشطة إجيابية خارج الفصل  يف صدد

 تمنية مواهب الطلبة وقواهتم وابداعاهتم حىت صاروا علامء امل�لمني واثقني

 بأنف�هم و واسعي املعلومات، حيث ميكن للطلبة ابملشاركة عىل بعض

 األنشطة مثل احتاد الطلبة بزتكية والرايدية والطبخ والكشاف والعلوم

 .والصحايف  والهالل األمحر

 ويف صدد غرس احلس ابمجلال دلي الطلبة، أعد املعهد بعض أنشطة

 ممتعة مثل اخلط العريب وركوب اخليل والتصوير وتصممي األزايء، وكذكل

 يتيح املعهد فرصة ابملشاركة يف رحةل تربوية ودراسسية يف إطار ادلوةل أو

.خارهجا وذكل يف صدد بناء عوملة املعلومات والصداقة يف نفس الطلبة

 مث يقوم املعهد ابعداد أنشطة اجامتعية ورايضية وخدمات للمجمتع مثل

 ال�سباحة وركوب اخليل والرماح والرعاية الصحية  وت�لق احلائط

 وتكويندو والكرة املصغرة ومجع التربعات واعطاء املنح ادلراسسية حلفاظ

القرآن، وذكل يف صدد توعية الطلبة بصحهتم النف�سية والبيئة واجملمتع

 برامج اإلثراء
واإلضافي

ماذا نتعلم ؟

حتفيظ القرآن
 يركز عىل تمنية الطلبة يف قراءة القرآن وحفظه وترمجته وفهمه بدوام

 املراقبة من املرشف أو املرشفة يف لك مجموعة. وهيدف إىل متكني

 الطلبة عىل قراءة القرآن مبعيار القراءة اجليدة والصحيحة مث حفظه ما

ال يقل عن مخ�ة أجزاء مث ترمجته و فهم تف�ري ال�ور اخملتارة

 المبادئ اإلسالمية
 تركز عىل تمنية الطلبة يف جماالت دينية هممة

 مثل العقيدة واألخالق والفقه والعبادات واألعامل

 اليومية، بتدريب الطلبة عىل شلك اجملموعات

 يف الفصل واحللقة العامة واملناقشة واملامرسة عىل

العبادات اليومية
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المنهج الوطني
 يرمجع املهنج إىل املعايري احملدودة عند وزارة شؤون

 الرتبية الوطنية وهيدف إىل تمنية الطلبة يف املنطق

 والتفكري واجلانب الوجداين والنفس احلريك أثناء

 معلية التعمل، ابلربط بني حمتوى ادلرس مبفاهمي وقمي

 إسالمية حىت يدرك الطلبة بعظمة خالقهم عىل

خلقه

اللغة العالمية
 هتدف إىل تمنية قدرات الطلبة يف اللغة العربية

 والاجنلزيية مبهناج تطبيقي ومرونة ببيئهتم حىت

 يمتكن الطلبة ابتصال إجيايب ابللغة العربية

 واألجنلزيية يف أعامهلم اليومية أو عند البحث عن

معلومات دراسسية وعاملية

 المنهج العالمي
االختبار الحاجزي كمبريد

 يقوم معهد تزكية ابلتعاون مع مركز مكربيد العاملي

 لالختبار احلاجزي جاوى الرشقية يف اختاد مهنج

 عاملي غاية استيفاء الطلبة يف املعايري العاملية

 لالمتحان احلاجزي و وامتالك قدرة وافية وثقة

 اتمة يف اللغة اإلجنلزيية حىت يكون دلهيم فرص

 واسعة يف مواصةل دراسسهتم داخل ادلوةل أو

خارهجا

•	Learning Activity

•	Photography: Developing Aesthetic and Caring Skills

•	Archery: Training for Decision Making and Focus Skills

•	Swimming: Training for Self Control and Balance Skills

•	Horse Riding: Training for Leadership Skills

•	Taekwondo: Training for Risk Taking and Confidence Skills

•	Overseas Visit Malaysia-Singapore: Broden the Mind and Bring New Experiences 
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جامعة األحقاف، ميان

جامعة األزهار، مرص

جامعة رشكة األجنلزي، فليفبني

جامعة فليندير، أسرتاليا

جامعة مرتني لوتري، أملانيا

جامعة كامموتوا، يبان

جامعة جباريث، رومانيا

جامعة اإلمام انفع، مغرب

اجلامعة اإلسالمية ادلولية، مالزياي

جامعة التكنولوجيا ابندوجن، إندوني�سيا

جامعة مسبوران جاكرات، إندوني�سيا

اجلامعة احلكومية سورااباي، إندوني�سيا

اجلامعة أيرلنجا سورااباي، إندوني�سيا

اجلامعة براوجيااي ماالجن، إندوني�سيا

اجلامعة اإلسالمية ماالجن، إندوني�سيا

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالجن، إندوني�سيا
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توسيع الطلبة

عدد عام
البنني
البنات

توسسيع املقاطعة

 تصنيف الجامعات التي تخرج
فيها المدرسون والمدرسات

 تصنيف المعاهد والمدارس
 تخرج فيها المدرسون

والمدرسات

معهد اإلصالح، بندوسوا

معهد دار ال�الم غانتور، جاوى الرشقية

معهد املؤمن، سولو

معهد نور الهدى، ماالجن

معهد حبر العلوم، مجباجن

معهد املنورة، ماالجن

معهد دار اللغة وادلعوة، ابغيل

معهد األمني اإلساليم، سومنب

معهد اإلرشاد، سالتيجا

 تصنيف المدرسين
 والمدرسات على مستوى

الدراسة

ادلكتوراه
املاج�ستري
ابلكوريوس

انجازات الطلبة
الفائر الثالث يف ألميبياد رايضيات عام 2016

الفائر األول يف م�ابقة اخلطابة العربية عىل إطار قارة أسسيا الرشقية اجلنوبية عام 2016

الفائز األول يف م�ابقة التشجيع ابإلجنلزيية عىل إطار قارة أسسيا الرشقية اجلنوبية عام 2016

الفائر الثاين يف م�ابقة اإلماطة عىل إطار أسسيا الرشقية اجلنوبية عام 2016

الفائز اخلامس يف كتابة القصة ابللغة اإلندوني�سية وزارة شؤون الرتبية والثقافة إندونييس عام 2016

الفائز اخلامس يف كتابة القصة ابللغة اإلندوني�سية وزارة رعاية الغاابت إندوني�سيا عام 2016

حاصل عىل ميدالية اذلهبية والفضية والربونزية يف همرجان اتيكوندوا إندوني�سيا 2016

الفائز الثاين والثالث يف اخلطابة اإلجنلزيية عىل إطار اجلزيرة جاوى عام 2016

حاصل عىل  ميدالية اذلهبية والفضية والربونزية جبامعة ماالجن جاوى الرشقية عام 2016

الفائز األول يف م�ابقة ادلعاة عىل إطار اجلزيرة جاوى عام 2016

الفائر األول يف القاء القصة ابإلجنلزيية عىل إطار اجلزيرة جاوى عام 2016

الفائر الثاين يف اخلطابة ابإلجنلزيية عىل إطار اجلزيرة جاوى عام 2016

الفائر الثالث يف اخلطابة ابإلجنلزيية عىل إطار اجلزيرة جاوى عام 2016

الفائر الثالث يف أولميبياد اللغة اإلجنلزيية عىل إطار اجلزيرة جاوى عام 2016

الفائز األول يف حتفيظ القرآن عىل إطار مدينة ماالجن عام 2016

الفائز الثاين يف القاء القصة ابإلجنلزيية عىل إطار مدينة ماالجن عام 2016

الفائز الثالث يف تقدمي القصة ابلعربية عىل إطار مدينة ماالجن عام 2016

الفائز الثالث يف اخلط العريب عىل إطار مدينة ماالجن عام 2016

حاصل عىل أحب القصص يف م�ابقة كتابة القصص عىل إطار مدينة ماالجن عام 2016

المدارس المشاركة
مدارس النرص األهلية جدة، العربية ال�عودية

مدرسة أليف، سسنغافور

مدرسة اجلنيد اإلسالمية، سسنغافورة

مدرسة بتناوتيا، اتيالند

مدرسة سنيت واتاي، اتيالند

مدرسة سنتي�اس وداي اإلسالمية، اتيالند

مدرسة أمني ادلين ابيك، مالزياي

مدرسة لكوسرت الصافية، مالزياي

املدرسة ادلينية عامثن بن عفان، مالزياي

املدرسة اإلسالمية العاملية عدين، مالزياي
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483 طلبة
 166 طالبا
317 طالبة
22 مقاطعة

4
21
48
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المباني والمساكن في المعهد
 يقع معهد تزكية اإلساليم العاملي عىل أرض وسعها 10،000 م2 يف بيئة مرحية

 ومبان جديدة عرصية. يتكون املعهد للبنات من فصول ومعمل ومكتبة وماكتب اليت
 تقع يف مبىن األندلس ومكربيد، مث مركز الصحة ومعمل النجوم وقاعة الاجامتعات
 وامل�جد يف مبىن أليك�سندراي. وأما م�كن الطلبة يكون يف مبىن أليك�سندراي

 ومبىن األزهار األول اليت حتولها احلديقة ومعمل طبيعي وميدان الرايضة. وأما املعهد
 للبنني يتكون من  فصول ومكتبة وماكتب وقاعة الاجامتعات اليت تقع يف املبىن
 اجلديد »األزهار الثاين« مث م�كن الطلبة يف مبىن »ليدين« اليت حتولها حديقة

خرضاء واسعة وميدان الرايضة وميدان ركوب اخليل وال�سباحة

Cambridge Building Al-Azhar Building Campus II

Alexandria Building

Andalusia Class Building

 كام أن املعهد تزكية اإلساليم العاملي يفوفر غرفا رائعة مرافقة بوسائل اكمةل حيث

ي�كن 6 إىل 10 طالب/طالبات يف لك غرفة

 وكذكل جيهز معهد تزكية اإلساليم العاملي فصوال مصممة ح�ب خصوصيات

 مثل فصل الرايضيات والعلوم مث فصل عمل الاجامتع واللغة وفصل ادلراسة

اإلسالمية لكها مرافقة بوسائل الصوتية املرئية الاكمةل

 ويف صدد دمع جودة التعلمي يقوم معهد تزكية ببناء مركز تاكمل املوارد اذلي

 يتكون من غرفة املكتبة واإلنرتنيت وغرفة املناقشة واملشاورة مرافقة جبودة

اإلنرتنيت الرسيعة
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Front	Office	Campus	II

 مينح معهد تزكية اإلساليم العاملي منحة دراسسية لك عام ختص لأليتام والضفعاء املنجزين قدرها 10 يف

املائة من عدد الطلبة اجلدد، لمك الاتصال بنا لطلب معلوماهتا ونرحب بمك بلك ترحيب

المنحة الدراسية

لأليتام املنجزين

للضعفاء املنجزين

للطلبة املنجزين

 تخص
 المنحة لــ

 يقع معهد تزكية عىل أرض جبلية يف جممتع مبان فندوق ب�ستاري إنداه،

 لكندجنان لندجن�اري، ماالجن جاوى الرشقية، تبعد م�افهتا كيلومرتين من

 جامعة احملمدية ماالجن، و 4 كيلومرت من جامعة براوجيااي وجامعة موالان

 ماكل إبراهمي اإلسالمية احلكومية وجامعة ماالجن، و 7 كيلومرت من مدينة

ماالجن وابتوا

 : االتصال بنا

Tazkia International Islamic Boarding 
School (IIBS) Malang 

Perum. Pondok Bestari Indah, Klandungan, 
Landungsari, Malang, East Java, Indonesia

Office Phone: (+62)/0341-463838

Mobile: 082333744403

Email: psb@tazkia-malang.sch.id

Facebook: Tazkia IIBS Malang

Website: www.tazkia-malang.sch.id

setiap Pembayaran
yang Bapak/ibu 

keluarkan, 10% nya 
kami donasikan 

penuh untuk program 
beasiswa yatim/dhuafa 

berprestasi di Tazkia



   Terima kasih telah menjadi sponsor utama kami

Tazkia Edu-Hill, 
Jalan Tirtosentono 15 Landungsari, Malang, East Java, Indonesia 65151

office Phone :
(+62)/0341-463838

Mobile :
082333744403 | 082330007518

Email : 
psb@tazkiaiibs.sch.id

Website :
www.tazkiaiibs.sch.id

Facebook :
Tazkia IIBS Malang

Youtube : 
Tazkia IIBS Malang

TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDINg SCHOOL
Junior & Senior High School Program

Holistic & Balanced 
E d u c at i o n


