إنجازات الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني
ستة أعوام من النجاح

أنشئت الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني بالقرار الجمهوري  322لسنة  3002كأول جامعة
مصرية غير هادفة للربح تقدم نموذجا ً فريداً يجمع بين مميزات التعليم التقليدي والتعلم
اإللكتروني.
بدأت الدراسة فعليا ً في العام الدراسي  3000/3002وذلك من خالل المقر الرئيسي بالدقي
ومارست مهامها األكاديمية من خالل ثالثة مراكز دراسية في القاهرة وطنطا وأسيوط في توزيع
جغرافي اهتم إلى جانب التواجد في القاهرة من توفير فرص جيدة للتعلم في الدلتا وفي صعيد
مصر .
ولتتمكن الجامعة من ممارسة عملها بالكفاءة المطلوبة فقد أنشأت أحد أكبر مراكز تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات في المجال التعليمي في مصر بهدف تشغيل وصيانة البنية التحتية
المعلوماتية الالزمة إلتاحة الخدمات التعليمية دون توقف  ،كما أنشأت مركزاً متميزاً في إنتاج
المقررات اإللكترونية.
وقد بدأت الجامعة في شق رافد جديد لمنظومة التعليم المصري يسهم في تنمية قدرات ومهارات
الطالب ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية لمستوى يضاهى الجامعات األجنبية كما
يتغلب على مشكلة الكثافة الطالبية بالجامعات الحكومية وذلك من خالل برنامجين على مستوى
البكالوريوس بكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  ،وإدارة األعمال.
ثم توسعت الجامعة أكاديميا ً لتنشئ برنامجا ً جديداً على مستوى الدراسات العليا من خالل كلية
الدراسات التربوية ،والتي بدأت بتقديم أول دبلوم أكاديمي للتعلم االلكتروني ،ثم تنوعت الدبلومات
المطروحة ،فضالً عن ماجستير التعلم االلكتروني.
كما طرحت الجامعة مجموعة من التخصصات الفرعية الدقيقة والمتنوعة في إدارة األعمال
والتي يحتاجها سوق العمل ،وقدمت ماجستير إدارة األعمال  MBAباالشتراك مع المدرسة العليا
للدراسات التجارية التطبيقية بباريس -فرنسا .ESLSCA
وجارى التجهيز الفتتاح تخصصات أكاديمية أخرى ،وجدير بالذكر أن جميع الدرجات العلمية
التى تمنحها الجامعة تم اعتماد لوائحها من المجلس األعلى للجامعات.

وفى إطار خدمة المجتمع فقد قامت الجامعة بإنشاء مركز للتعلم المستمر والذي يتيح للمجتمع
االستفادة من باقة متنوعة من المقررات التعليمية اإللكترونية والبرامج التدريبية اإللكترونية في
العديد من المجاالت الحيوية التي تلبي مختلف احتياجات المواطنين من التدريب والتأهيل.
وفي مجال اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون المشترك فقد أبرمت الجامعة العديد منها لعل أبرزها
اتفاقية التعاون مع جامعة  ESLSCAبفرنسا ،وكلية الهندسة جامعة القاهرة ،وكلية التعليم
المستمر بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،وجامعة المستقبل باليمن ،واألكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري ،وغيرها.
وفي مجال المشروعات البحثية فقد نجحت الجامعة مع شركاء من الجامعات المصرية
والجامعات األوربية في الفوز بأربعة مشاريع بحثية ممولة من اإلتحاد األوربي (TEMPUS):
أولهما مشروع "المعامل اإللكترونية للفيزياء والهندسة"  ،والمشروع الثاني هو "ماجستير
مشترك في هندسة البرمجيات" ،المشروع الثالث "التعلم عن بعد واالبتكار التربوي )،"(ADIP
المشروع الرابع "الدبلوم الدولي للمعلمين في تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة"
كما شاركت في مشروع لتعزيز استخدام موارد التعليم المفتوحة والمقررات اإللكترونية كثيفة
العدد . MOOCs
وفي مجال الندوات والمؤتمرات العلمية فقد أقامت الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني مؤتمرات
دولية متخصصة في مجال التعلم اإللكتروني ،وقدمت أوراقا ً بحثية في اجتماع خبراء إقليمي
نظمته المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،كما شاركت في ورش عمل مشتركة مع
جامعة طنطا ،وورش عمل إقليمية مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ، ISESCO
وشاركت في وضع الخطة اإلستراتيجية للجامعة اإلسالمية االفتراضية واالجتماع التأسيسي
المشترك بين اليونسكو واأللكسو لتنفيذ مشروع تدريب المعلمين على استخدام موارد التعليم
المفتوحة والمقررات اإللكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من
االجتماعات والفعاليات العلمية في العديد من المحافل الدولية.
وخالل األعوام الستة لمسيرة الجامعة تطورت أعداد الطالب الملتحقين بها بشكل ملحوظ ،حيث
بدأت البرامج الدراسية للجامعة بواحد وأربعين طالبا ً في عامها األول لتتزايد أضعافا ً مضاعفة
وتتجاوز األلف طالب خالل هذه المدة الزمنية الوجيزة ،كما تطورت أعداد الطالب الملتحقين

ببرنامج ماجستير إدارة األعمال  MBAالمشترك مع  ESLSCAمن نحو خمسمائة طالب
تعبير واضح عن ثقة الطالب المصري الراسخة
لتصل إلى نحو خمسة أضعاف هذا الرقم في
ٍ
والمتنامية في الجامعة.
ونتيجة التزايد الواضح في أعداد الطالب فقد وسعت الجامعة من حجم مراكزها الدراسية في
القاهرة وطنطا وأسيوط لتتناسب مع الزيادة المطردة في األعداد.
هذا ،وال تخلو مسيرة ناجحة من التعرض للمعوقات التي تزللها اإلنجازات ،وتذيبها الجهود
المخلصة للمسئولين.

