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متثل مقررات احلاسب االٓيل جانبًا هامًا من اجملاالت اليت حتظى ابهامتم كبري يف التعلمي وذكل لدلور الكبري اذلي تلعبه يف 

يثة والعقلية و املهاريه ، حيث ٔاهنا تعمل عىل كرس احلواجز بني الطالب والتكنولوجيا احلد هتيئة الطالب من خمتلف اجلوانب العلمية

  .من خالل املهنج ادلرايس والتدرييب وأالنشطة اليت تعمل عىل تمنية معلوماته وهماراته وقدراته

ملالحة لعايل لالتصاالت واهتدف هذه ادلراسة ٕاىل التعرف عىل مدى مالءمة برامج و معامل احلاسب االٓيل يف املعهد ا

-selfو اثرها يف تعزيز التعمل اذلايت ( ) e-learningىف دوةل الكويت مع ٔانظمة التعلمي إاللكرتوين احلديثة (

learning دلى الطلبه (  

  : وسوف تتناول ادلراسة أالسـئةل التالية

 ما هو واقع ٔانظمة التعلمي إاللكرتوين احلديثة يف العامل؟ .1

 ما هو واقع التعمل اذلايت يف مقررات قسم المكبيوتر  يف املعهد العايل لالتصاالت واملالحة ؟ رٔاي الطلبه .2

ما يه جاهزية برامج و مناجه مقررات قسم المكبيوتر  يف املعهد العايل لالتصاالت واملالحة ؟ وطرق تطويرها ؟ رٔاي  .3

 الطلبه

 لمكبيوتر  يف املعهد العايل لالتصاالت واملالحة ؟ وطرق تطويرها ؟و برجميات قسم ا ما يه جاهزية قاعات و خمتربات .4

 رٔاي الطلبه

 مدى اسـتعداد طلبة قسم المكبيوتر  يف املعهد العايل لالتصاالت واملالحة للتعمل اذلايت ؟ رٔاي الطلبه .5

التصاالت واملالحة ل ما املقرتحات والتحسينات اليت ميكن ٔان تسهم يف حتديث مقررات احلاسب االٓيل يف املعهد العايل .6

 ىف دوةل الكويت ؟ رٔاي الطلبه

يارها ، يف هذه ادلراسة املهنج الوصفى التحليىل يف تناول املوضوع من وهجة نظر العينة اليت مت اخت  ثنيسوف يتبع الباحث 

ج و معامل احلاسب االٓيل مابسـتعراض جتارب ادلول الاخرى يف التعلمي الالكرتوين و التعمل اذلايت يف جمال برا نيكام سـيقوم الباحث

، وسيمت  وضع اسـتبيان للتعرف عىل وهجة نظر الطلبة يف برامج و معامل احلاسب االٓيل يف املعهد العايل لالتصاالت و املالحه ، 

 . 2017-2016خالل العام التدرييب  .وصوًال ٕاىل املقرتحات والتحسينات لزايدة فاعلية تكل الربامج و املعامل

ادلراسة امليدانيه سـتوفر ملتخذي القرار مقرتحات تسهم يف حتسني برامج و معامل مقررات احلاسب  ولعل نتاجئ هذه

 االٓيل يف املعهد العايل لالتصاالت و املالحه بشلك يتالءم مع متطلبات ٔانظمة التعلمي إاللكرتوين احلديثة و تعزز همارات التعمل اذلايت

 .دلي الطلبه

 


