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 الملخص
 

 
 .سديو، طن متري كبير المحاضرين .كلية هندسة المعلومات في مدينة بليتار .2012من عام  .حسنين، أحمد بسري

 أحمد جات وغوتاما،الماجستير.
 

الكلمات الرئيسية: مدرسة من المعلومات مدينة بليتار، والتعليم، والتكنولوجيا الفائقة الهندسة المعمارية، والتحول 
 .المعماري من جاوة

 
 كلية علوم الحاسب اآللي هي المؤسسة التعليمية التي لديها واحد من االنضباط والتكنولوجيا، والعلوم 

ويتأثر تطور العلم من قبل العديد من العوامل واحد منها هو تطوير  .والفنون التي تتعلق بالكمبيوتر والحوسبة
كلية علوم الحاسب اآللي ليست مجرد وكالة أن تقدم التكنولوجيا والمعرفة  .تكنولوجيا المعلومات / الحاسب اآللي

دمج  .الفنية، ولكن من المتوقع أيضا أن تقدم تحسين المعرفة والفهم للتطورات التكنولوجية المتصلة نظرة هذا المجتمع
األنشطة التعليمية والتربوية واإلبداعية هو نشاط إيجابي لدعم تنمية المعرفة التكنولوجية والفن من النمو في هذا 

وهناك حاجة لمعرفة مجتمع اليوم، مع وجود درجة ملحوظة من التنقل على فهم وخلق، ووضع خطة وتتطلب  .الوقت
لتكنولوجيا المعلومات يتطلب أن يعرف الناس ودراسة التطورات التي تحدث في كل  .مزيدا من الجهد واإلبداع مرتفع

  .غير كافية في وينبغي دعم هذا عصر العولمة من التطور التكنولوجي من قبل الموارد البشرية .مرة
 بليتار مدينة في شرق جاوة مع ملكية المرافق والمنشآت التعليمية هي جيدة جدا ولكن بالنسبة للكلية، وبليتار 

هذا هو السبب في أن غالبية الناس في  .المدينة ال يزال عند مستويات غير قابلة للمقارنة على مدينة كبيرة في اندونيسيا
مع التطور المتزايد للتكنولوجيا األسلحة التي رافقت حماسة الجمهور حول مجال  .مدينة انتقلت من المدينة  يختار هذا

توفير  .تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الطلب لتوفير المرافق التعليمية وممثل المدرسة الحديثة في مدينة بليتار
  .المنشآت الرياضية في شكل بناء مدرسة ثانوية فنية في مدينة بليتار المعلومات غير مناسب للرد على هذه المطالب

 . في التخطيط لبناء مدرسة ثانوية، ليكون حقا مخطط لها بعناية وفقا لمتطلبات المجتمع الحديث اليوم
التخطيط لبناء مدرسة ثانوية تجمع بين التعلم والتعليم واإلبداع ولها مرافق كاملة وحديثة، ضمن نطاق االتحاد يدعم 

 .كل منهما اآلخر بحيث مزيج جيد الى حد ما لكونها خلقت وقادرة على توفير الراحة للمستخدم على هذه الخطوة
التي تدعم المباني الحديثة وقادر على ان  من التعجب التخطيط لبناء مدرسة منظف هيكل من المعلومات الهندسة

  .يعطي االنطباع بوجود التكنولوجيا العالية مرحبا بوصفها انعكاسا للحياة الحديثة التي تزدهر في مجتمع اليوم
 التخطيط والبناء لمبنى المدرسة الثانوية والذي يجمع بين التعلم والتعليم واإلبداعية من خالل توفير مرافق 

كاملة وحديثة من المتوقع لإلجابة على مطالب الحديثة والتنمية البشرية تقدم بليتار مدينة وجاوة الشرقية اليوم بشكل 
 .الوطنية والدولية يتم خاص، وليس من المرجح أن

 


