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أسئلة وأجوبة عن برامج الدراسات العليا في التربية

أسئلة وأجوبة عن
"دبلومات الدراسات العليا في التربية :الدبلوم العامة  -المهنية  -الخاصة"











هل الجامعة حكومية أم أهلية؟
الجامعة المصرية للتعلم االلكتروني هي جامعة أهلية تملكها الدولة وهي احدى مشروعات صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس
الوزراء ،أنشئت بقرار جمهوري رقم  233لسنة  .2008تم تجديد معادلة برنامج الدبلوم الخاصة في التربية تخصص تكنولوجيا
التعلم اإللكتروني بناءا على القرار الوزاري رقم  135بتاريخ  2016/6/1وبدء الدراسة بالماجستير بقرار رقم  4728بتاريخ
 2012/12/12للسيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أين توجد الجامعة؟
المقر الرئيسي للجامعة فى  33شـ المساحة – الدقي – الجيزة – جمهورية مصر العربية .وهو مقر مؤقت لحين استكمال أعمال
بناء الحرم الرئيسي الدائم للجامعة فى مدينة بدر
وللجامعة  3مراكز دراسية فى المدن التالية:
القاهرة الكبري
جامعة عين شمس -مركز التعليم المفتوح – الدور الثالث – 0233318447
مدينة طنطا
ش الجيش  -جامعة طنطا – مجمع الكليات العلمية – مبني المكتبة المركزية – الدور الثالث – – 0233318448
0233318461-0233318438
مدينة أسيوط
جامعة أسيوط – برج االمتحانات – الدور الثاني – 0233318449
هل هناك وقت محدد للتسجيل؟ وما هو؟
في شهري سبتمبر وفبراير من كل عام ويتم اإلعالن عنها من خالل موقع الجامعة  www.eelu.edu.egوإعالنات الصحف
وصفحات التواصل االجتماعي facebook.com/egyptelu
ما هي لغة الدراسة في برامج الدبلومات؟
بعض المقررات التربوية تدرس باللغة العربية و البعض اآلخر باللغة االنجليزية
ما هي شروط االلتحاق ببرنامج الدبلوم الخاصة؟

يشترط لقيد الطالب لنيل دبلوم الدراسات التربوية في التعلم اإللكتروني:








الحصول علي الدرجة الجامعية األولي ـ بكالوريوس أو ليسانس ـ من جامعة معترف بها.
مدة الدراسة عامان (أربعة فصول دراسية).
يقبل خريجي كليات التربية والحاصلين على الدبلوم العام أو الدبلوم المهنية في التربية وتكون مدة الدراسة عام واحد فقط كحد أدنى
(فصلين دراسيين) على أن يتم معادلة المقررات التي درسها الطالب خالل دراسته الجامعية والتي تناظر بعض المقررات االختيارية
المقدمة ضمن البرنامج ( 3مقررات) ،ومقررا واحدا فقط من المقررات اإلجبارية ،وذلك بعد قرار لجنة القبول ،على أن ترتضى
اللجنة تقدير الطالب في هذه المادة وتاريخ دراستها ،واالطالع على توصيفها من برنامج التخرج بجامعته.
يقبل الطلبة من خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات دون الحصول على الدبلوم العام أو الدبلوم المهنية في التربية بشرط
دراستهم لخمسة مقررات تكميلية ويتم تدريسها ضمن الفصول الدراسية األربعة.
القبول بالدرجة يتم في ضوء المعايير التفضيلية للمقارنة بين المتقدمين وتقديراتهم في الدرجة الجامعية األولي ،ونسبة كل مؤهل
علمي ،وخبراتهم التربوية والتكنولوجية ،وما تحدده الجامعة من معايير تفضيل إضافية لتحقيق أهدافها وخدمة العملية التعليمية
والمجتمع.
يتم و ضع الطالب على قائمة االنتظار إذا توافرت فيه شروط التقدم واجتاز اختبار اللجنة ،واستوفت الجامعة الحد األقصى لعدد
المقبولين بأسبقية التقدم أو بمستوى الدرجات ،وفى هذه الحالة يتم إخطاره على أن يتم قبوله في بداية الفصل الدراسي التالي.
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ما هي شروط االلتحاق ببرنامج الماجستير؟

يشترط لقيد الطالب لنيل الماجستير في التربية تخصص تكنولوجيا التعلم اإللكتروني:


القبول بالدرجة يتم في ضوء المعايير التفضيلية للمقارنة بين المتقدمين وتقديراتهم في الدرجة الجامعية األولي ،والدبلوم ،ونسبة كل مؤهل
علمي ،وخبراتهم التربوية والتكنولوجية ،وما تحدده الجامعة من معايير تفضيل إضافية لتحقيق أهدافها وخدمة العملية التعليمية والمجتمع.



يشترط لقيد الطالب أال يقل تقديره العام في الدرجة الجامعية األولى عن تقدير مقبول.



يتم وضع الطالب على قائمة االنتظار إذا توافرت فيه شروط التقدم واجتاز اختبار اللجنة ،واستوفت الجامعة الحد األقصى لعدد المقبولين
بأسبقية التقدم أو بمستوى الدرجات ،وفى هذه الحالة يتم إخطاره على أن يتم قبوله في بداية الفصل الدراسي التالي.



الحصول علي درجة دبلوم التعلم اإللكتروني من الجامعة بتقدير جيد علي األقل مع دراسة المقررات التكميلية ،أو الحصول على درجة دبلوم
لتخصص معادل لدبلوم التعلم اإللكتروني (دبلوم مهنية في التربية – تخصص تكنولوجيا التعليم) من إحدى كليات التربية المعترف بها ،وتوافق
عليه لجنة القبول ،مع إلزام الطالب بدراسة بعض المقررات التمهيدية عند الحاجة ووفقا لما تقرره اللجنة ،علي أن تكون األولوية عند المفاضلة
في القبول للحاصلين على درجة دبلوم التعلم اإللكتروني.



أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية أمام لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



أن يتقدم الطالب بتصور مبدئي لموضوع بحثي ينوي أن ينجزه خالل مرحلة الماجستير.



مدة الدراسة عامان كحد أدنى.



ما هي األوراق المطلوبة لاللتحاق بالجامعة؟
األوراق المطلوبة هي كالتالي:
 شهادة التخرج من الجامعة شهادة الدبلوم العامة أو المهنية إن وجدت شهادة ميالد كمبيوتر شهادة تدريبية معترف بها ،في استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات أو شهادة  ICDLأو ما يعادلها أو اجتياز اختبارالحاسب اآللى بالجامعة
 شهادة TOEFLأو  IELTSمن جهة معتمدة بالنسبة للغة اإلنجليزية أو اجتياز امتحان اللغة االنجليزية بالجامعة صورة لبطاقة الرقم القومي -عدد  6صور شخصية

 ما هي مدة الدراسة بالدبلوم الخاصة؟



مدة الدراسة عامين دراسيين على أربعة فصول دراسية كل منه  15أسبوعا
الحد األدنى لنيل الدرجة هو  29ساعة معتمدة يتم دراسة مقرراتها على مدى أربعة فصول دراسية على األقل  ،مدة كل فصل 15
أسبوعا

 ما هي مدة الدراسة بالماجستير؟



مدة الدراسة عامين دراسيين على أربعة فصول دراسية كل منه  15أسبوعا
الحد األدنى لنيل الدرجة هو  30ساعة معتمدة يتم دراسة مقرراتها على مدى أربعة فصول دراسية على األقل ،مدة كل فصل 15
أسبوعا

 ما هو نظام الدراسة؟





جميع األنشطة الدراسية تنفذ عن بعد باستخدام تقنيات التعلم االلكتروني
تعقد االمتحانات الفصلية وأعمال السنة بالمقرات الدراسية للجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط
تعقد محاضرات كل مادة أسبوعيا عن بعد من خالل نظم الفصول االفتراضية طوال الفصل الدراسي بما ال يقل عن  12محاضرة
تعقد جلسات تدريبية للتأهيل الستخدام تقنيات التعلم االلكتروني في بداية كل فصل دراسي
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 ما هي المقررات التي سوف أدرسها في الدبلوم الخاصة تخصص تكنولوجيا التعلم اإللكتروني؟
-

يدرس الطالب الحاصلين على الدبلوم العامة أو المهنية في التربية المواد األساسية فقط ،بينما يدرس الطالب الحاصلين على
البكالوريوس أو الليسانس المواد األساسية والتكميلية معا.
تعقد اختبارات القدرات في الحاسب االلي واللغة االنجليزية لجميع المتقدمين
يعفى الناجحون في اختبارات القدرات من دراسة مقرري الحاسب االلي واللغة االنجليزية.
بالنسبة للطالب الذين لم يوفقوا في اختبارات القبول يضاف الى عبئهم الدراسي مادتي مقدمة في الكمبيوتر واللغة االنجليزية
عدد
الساعات
المعتمدة

اسم المقرر

1

اللغة اإلنجليزية

المقررات التمهيدية
عدد
الساعات
نوع المقرر
المعتمدة
تمهيدي لغير
1
الحاصل على
TOEFL

الفصل الدراسي األول

مقدمة في الكمبيوتر

تمهيدي لغير الحاصل
علىICDL

الفصل الدراسي الثاني

عدد
الساعات
المعتمدة

اسم المقرر

نوع المقرر

عدد
الساعات
المعتمدة

2

مقدمة في تكنولوجيا التعليم
والمعلومات

أساسي

3

2

نظريات التعلم

أساسي

3

2

المناهج وطرق التدريس

أساسي

2

2

مقدمة في تكنولوجيا الويب

أساسي

2

الفصل الدراسي الثالث

اسم المقرر
أسس ومبادئ التعلم
اإللكتروني
تكنولوجيات التعلم
اإللكتروني
علم النفس التربوي
المناهج وتكنولوجيا
التعليم

نوع المقرر
أساسي
أساسي
تكميلي لغير الحاصلين
على الدبلوم العامة او
المهنية

الفصل الدراسي الرابع

عدد
الساعات
المعتمدة

اسم المقرر

نوع المقرر

عدد
الساعات
المعتمدة

3

إدارة نظم التعلم اإللكتروني

أساسي

3

3

تطوير المقررات اإللكترونية

أساسي

3

3

تطوير بيئات التعلم اإللكتروني

أساسي

2

2

إدارة مدرسية

تكميلي لغير
الحاصلين
على الدبلوم
العامة او
المهنية

2

4

اسم المقرر

نوع المقرر

اسم المقرر
قاعة بحث في
التعلم اإللكتروني
()1
مشروع التخرج
دراسات في
البحوث الميدانية

طرق التدريس
العامة والخاصة

نوع المقرر
أساسي
أساسي
تكميلي لغير الحاصلين
على الدبلوم العامة او
المهنية
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 ما هي المقررات التي سوف أدرسها في الماجستير تخصص تكنولوجيا التعلم اإللكتروني؟
يدرس طالب مرحلة الماجستير المواد الدراسية التالية:
الفصل الدراسي األول
عدد
نوع المقرر
اسم المقرر
الساعات
المعتمدة
3

مناهج البحث في التربية

أساسي

3

الجودة واالعتماد للتعلم توكيد
اإللكتروني

أساسي

3

أساسي

3

اختبارات ومقاييس واحصاء
تربوي
الفصل الدراسي الثالث

عدد
الساعات
المعتمدة
6









عدد
الساعات
المعتمدة
2

3



الفصل الدراسي الثاني

اسم المقرر

نوع المقرر

رسالة الماجستير

أساسي

عدد
الساعات
المعتمدة
6

اسم المقرر
أدوات تأليف وبرمجة
نظم التعلم اإللكتروني
موضوعات متقدمة
في التعلم اإللكتروني
()1
قاعة بحث في التعلم
اإللكتروني ()2
الفصل الدراسي الرابع

نوع المقرر
أساسي
أساسي
أساسي

اسم المقرر

نوع المقرر

رسالة الماجستير

أساسي

هل يجب تسليم أوراقي حضوريا ً في الجامعة ؟
يمكن تسليم أوراقك إلى الجامعة أو في أقرب مركز دراسي تابع للجامعة بالقاهرة أو طنطا أو أسيوط أو إرسال أحد أقاربك لينوب
عنك
ما الذي يميز الجامعة عن الجامعات األخرى علماَ بأن مصروفاتها أعلى ؟
الميزة الكبرى للجامعة المصرية للتعلم االلكتروني هي المرونة وحرية الدراسة في أي وقت وفى أي مكان بما يتناسب وظروف
عملك وحياتك الشخصية  ،هذا النظام المرن غير متوفر في أي مكان آخر و هو مثالي للعاملين بالخارج  ،أو المقيمين بالمناطق
البعيدة.
ما هي التخصصات الدراسية المطروحة في الجامعة غير برامج دبلوم وماجستير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني؟
يوجد بالجامعة حالياً برنامجان للحصول على البكالوريوس ،وذلك في تخصص تكنولوجيا المعلومات  ،وتخصص إدارة األعمال
( شعبة إدارة أعمال ،وشعبة تسويق  -محاسبة) ،باإلضافة للماجستير المهني في إدارة األعمال  MBAوالماجستير تخصص
هندسة البرمجيات.
هل االلتحاق بالجامعة يعني التفرغ والتوقف عن العمل؟
توفر الجامعة نموذجا ً تعليميا ً مرنا ً صمم خصيصا ً ليناسب من ال يتوافر لديهم الوقت الكافي ألسلوب التعليم التقليدي .االلتحاق
بالجامعة سيمكنك من الدراسة بشكل سهل ومرن دون اإلخالل بواجباتك الحياتية اليومية حيث تتوافر لديك المرونة –إلى ح ٍد كبير-
لتحديد وقت الدراسة المناسب دون التقيد بمواعيد حضور ومحاضرات ،ويتم ذلك عن خالل بيئة التعلم االلكتروني للجامعة التي
تحتوى على كل متطلبات الدراسة في مكان واحد دون الحاجة للتواجد في قاعات الدراسة.
هل هناك مناهج معينة ألتزم بدراستها ومتابعة موادها مع األستاذ؟
نظام الدراسة بالجامعة مثله مثل باقي أنظمة التعلم ولكن الفرق هو طريقة توصيل المادة العلمية بمعنى أن هناك بالطبع مناهج يلزم
دراستها ،ويساعدك في ذلك أستاذ المادة  ،ولكن العبء األكبر يقع عليك في االستذكار والتحصيل وممارسة المهارات  ،حيث أن
طريقة الدراسة فى الجامعة تعتمد بشكل كبير على التعلم الذاتي.
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هل سيمكنني االتصال باألساتذة؟
لكل طالب كامل الحق في االتصال بأستاذ المادة بأكثر من وسيلة ،من بينها طريق البريد االلكتروني وسؤاله في كل ما يتعلق
باألنشطة الدراسية ،ومن بينها كذلك الساعات المكتبية والتي يتواجد فيها األستاذ بالجامعة ويمكن االتصال به عن طريق مؤتمرات
الفيديو الحية.
ما هي طريقة التقييم واالمتحانات؟
بصفة عامة هناك امتحانات مصغرة  Quizzesوتكليفات  Assignmentsطوال الفصل الدراسي  ،وفى نهاية كل فصل دراسي
هناك امتحان نهائي يعقد في المراكز الدراسية .وقد يغير أستاذ المادة طريقة التقييم حسب طبيعة المادة.



كيف تتم المفاضلة بين المتقدمين ؟
تنعقد لجنة القبول بالجامعة لفحص ملفات المتقدمين ويتم ترتيبهم على حسب انطباق شروط االلتحاق ثم أسبقية التقديم إلى أن
يكتمل العدد المستهدف لبدء الدراسة.
هل تعاد المبالغ المدفوعة من قبلي في حالة االنسحاب من الدراسة في الجامعة؟
توجد الئحة تنظيمية السترداد المصروفات يمكن االطالع عليها بالرجوع لشئون الطالب 0233318413
هل هناك تسجيل حضور أو غياب للدروس في برنامج الدبلوم؟
ً
نعم  ،تبلغ نسبة الحضور  %75من إجمالي األنشطة الدراسية وبالتالي فالحضور مطلوب ولكنه سهل وميسر فغالبا تحتاج إلى
الحضور من خالل االنترنت دون الحاجة للحضور بالجامعة.
معلومات االتصال بالجامعة
العنوان 33 :ش المساحة – الدقي  -الجيزة
16541
الرقم المختصر
02-33318496/7/8/9
أرقام التليفون
02-37497928
فاكس







www.eelu.edu.eg
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