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ـــــــــــــــــــــــــم مــــــــركز تصــــــــــــــــــميم ,2014 .ديــــــــن أخلـــــص ,العـــــــــــــــــــــزيز   ,اندونيســــــــــــــــــــــــــيا اخلارجيــــــــــــــــــــة احملتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني الطــــــــــالب تعلي

 الش����������رقية جاوا - م����االنج
ان :املشرف ارن����������انينج س��������������������يتييوواتي م املاجسترية ,غوتام���ا جات أحمد م املاجسترية   

 م��ركز الخ���ارج ف�����ي م����االنج ،العم���ارة الزج���اج ،الم��واد عل���ى الترك�����������يز :الرئيس�������������ية الكلم������ات

 مس�����������������تقبلية ،الخ���ارج ف�����ي ،ش�������فاف ،بش���������رية ومص��ادر التعلي�������������م

 

 

 

 األس����اس النظ�����ام إلص�����الح محاول��ة ف�����ي تقريب�������������ا قائم�����ة يتص���������در المجتم������ع ف�����ي التعلي�������������م دور
 لك����ل الملح����ة االحتياج���������ات عن فض�������ال جدا مؤث����ر دور ل��ه التعلي�������������م .األخ��رى النظ�����م ت����دعم ال�������تي

  .ممكن���ة طريق�����ة أفض������ل مع العملي��������ة هذه ف�����ي امتي�������از س�������تجرى الس���������بب هو وهذا ،ف����رد

هللا وعد ال�������تي الوس����������يلة باعتب�����������اره العل������م  نب������ذل أن واجب ويص���������بح ،جي����دا الع������الم يأخ����ذ أن 
 عل���ى تؤث��������ر س���وف التفاص���������������يل ك��ل بحي�������ث ،للعب����������ادة ثمين��������ة ني�����ة وجود جه��دنا قص�����ارى

  .العب�������ادة من جدوى أك������ثر هي تبري�����������د ني�����ة من ال���رغم عل���ى قيم�����ة كس����ب ف�����ي أمال أنش����طة
 ال�������تي الق�����درات تطوي�������ر عل���ى الق�����درة لدي�����ه التن���������وع من عال مس������توى ذات كدول����ة اندونيس�������������يا
ألن ،ت�������أهيال أك������ثر هم المجتم�������ع طبق������ات إلع��داد التعلي�������������م الخ���ارج ف�����ي هي ال الحق��������ائق   يمك�����ن 

ال الب�������الد ف�����ي التعلي�������������م نظ���ام أن إنك����ار  الع������المي الطل�����ب تلبي������������ة عل���ى ق���ادرة غ����ير ت����زال 
 ف�����ي للمدرس������ة ال����������تربوي اإلع��داد توف�����������ير يت�������م إذا ،لألس������ف .المؤهل���ة البش�����������رية الم��وارد عل���ى

 نفس�����������ية عل���ى يؤث�������ر س���وف وهذا ،األجنبي����������ة المؤسس�������ات قب������ل من فق�������ط متواض������ع الخ���ارج
 نوعي�����ة تس����������تخدم س���وف المط��اف نهاي����ة وف�����ي ،واض���ح اتج����اه ل�����ديها ليس��������ت المحل�����ي المجتم�������ع

  .ك����ذلك األجان����ب قب������ل من للب����������الد البش�����������رية الم��وارد

 الخارجي�����ة العالق�������ات المحتملي�����������ن الط����الب التص�����������ميم م��ركز ف�����ي كموض����وع العم���ارة الزج���اج
 أن��ه التعلي�������������م جودة م���ريح بش��������كل العم���ل ف�����ي قوي�����ة خلفي���������ة لدي�����ه اإلندونيس��������������ية والتعلي�������������م

  .ومناس�������بة فعال�������ة نت���������ائج إل���ى المس��������تخدم توجي�������ه المتوق���������ع من

 ب����ل جامدة ثابت����������ة طبيع��������ة ل�����ديها التص�����������ميم ف�����ي المس�������تخدمة الم��واد الزج���اج أو الزج���اج
ال ،مس�����������������تقبلية  جدي����دة ابتك���������ارات إل���ى س������يؤدي الم��واد هذه اس�������تخدام ف�����ي إمكاني������ة يس��������������تبعد 

 هذه أن .التعليم�������������ي تعيي�����������ن قب������ل من البن��������اء مواد لتص�����������ميم الص������لة ذات الم��واد لمعالج�����ة
 المداري�����ة المناخ����ات مع الموج���ودة المن����اطق عل���ى كب���������ير ت�����������أثير له��ا يك�����ون أن أيض�����ا الم��واد

  .م����االنغ ف�����ي مث����ل الرطب������ة

 الطبق���������ات عل���ى المتوس��������ط ف�����ي ل�����ديها ال�������تي المجتم�������ع ل�����ديها التعلي�������������م ومدين�����ة م����االنج
 التعلي�������������م مث����ل ،التعلي�������������م جودة توف��������ر طلب������ات من العدي�������د أيض�����ا وهناك ،الع������الي التعلي�������������م

 ف�����ي المجتمعي���������ة الم������رافق لتوف�������������ير الك�������ائن هذا تص���������ميم أن المتوق���������ع من ل�����ذلك ،الخ���ارج ف�����ي
 ترتيبه�������������ا يت�������م ال�������تي المعلوم�����ات إل���ى الوص�����ول حري���ة مع الخ���ارج ف�����ي للدراس������ة محاول��ة

 .اإلندونيس������������ي المجتم�������ع محل��ة احتياج�������ات مع لتتناس��������������ب


