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  قسم تكنولوجیا التعلیم
  

  

  الدراسات العلیا توصیف برنامج 

  الماجستیر

  )التعلیم والتعلم االلكتروني: تكنولوجیا التعلیم(

  قسم تكنولوجیا التعلیم

  كلیة التربیة النوعیة

   جامعة المنیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   معلومات أساسیة-أ

  تكنولوجیا التعلیمماجستیر    اسم البرنامج- ١
  )لكترونيالتعلیم والتعلم اال(

  )أحادي(  طبیعة البرنامج - ٢
  تكنولوجیا التعلیم  القسم المسئول عن البرنامج - ٣

  تاریخ إقرار البرنامج - ٤
   )٢٠٠١(الئحة   

     البرنامجمنسق - ٥
  المراجع الداخلي - ٦

  
  أحمد السید مصطفى عبد الحمید/ د.أ

  الدردیريإسماعیل دمحم السید / د.أ

  یمان صالح صالحإ/د.أ  المراجع الخارجي - ٧
  إیھاب دمحم عبدالعظیم حمزة/د.أ

  )٢٠١٦(یونیھ   البرنامج توصیف تاریخ آخر اعتماد - ٨



 

٢ 

 

  :معلومات متخصصة) ب(

   :األھداف العامة للبرنامج) ١

  : علىا قادرً برنامجالیجب أن یكون خریج 

  التعلیم االلكتروني تطبیق مناھج البحث العلمي في بحوث ١/١

  التعلیم االلكترونيیق المنھج التحلیل واستخدامھ في مجال  تطب١/٢

  ودمجھا في المواقف التعلیمیة التعلیم االلكتروني تطبیق نظریات ١/٣

  التعلیم االلكتروني الوعي بالمشكالت الجاریة والرؤى الحدیثة في مجال ١/٤

  حلول لھا وإیجاد اخصائي التعلیم االلكتروني تحدید المشكالت المتعلقة بمھنة ١/٥

   الكترونیة استخدام وسائل تكنولوجیا التعلیم في انتاج وحدات تعلیمیة١/٦

   التواصل بفاعلیة والقدرة على قیادة المجموعات الدراسیة١/٧

  االلكترونیة استخدام النماذج التعلیمیة المناسبة للمواقف التعلیمیة ١/٨

  امج التعلیم االلكترونيبر توظیف موارد تكنولوجیا التعلیم في اعداد وتصمیم ١/٩

 في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئة في ضوء المتغیNرات العالمیNة اخصائي التعلیم االلكتروني اظھار الوعي بدور ١/١٠
  واإلقلیمیة

  اخصائي التعلیم االلكتروني التصرف بما یعكس االلتزام بالنزاھة والمصداقیة وااللتزام بقواعد مھنة ١/١١

  والقدرة على التعلم المستمرالتعلیم االلكتروني ات اكادیمیا ومھنیا في مجال  تنمیة الذ١/١٢

  :المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج) ٢

  : المعرفة والفھم ـأ     

  : أنىا علبرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 

  تعلیم االلكترونيال  بمجال المتعلقة واألساسیات لنظریات یشرح اا-١أ

 البیئة على وانعكاسھاالتعلیم االلكتروني ة ن لمھ الممارسة بین المتبادل التأثیریصف -٢أ

  التعلیم االلكتروني  مجال في العلمیة التطوراتیلخص -٣أ

 التعلیم االلكتروني مجال في المھنیة للممارسة والقانونیة األخالقیة المبادئیعدد -٤أ

  التعلیم االلكتروني  مجال في المھنیة الممارسة في الجودة توأساسیا مبادئیبین -٥أ

  العلمي البحث وأخالقیات أساسیاتیوضح -٦أ

   یعرف التصمیم التعلیمي وخصائصھ ومكوناتھ ومجاالتھ-٧أ

   یعدد أسس ونظریات تطبیق المستخدثات التكنولوجیة في مجال التصمیم التعلیمي– ٨أ

  ستحدثات التكنولوجیة في مجال التصمیم التعلیمي یناقش أمثلة ونماذج لبعض الم– ٩أ

  

  



 

٣ 

 

   : الذھنیة المھارات ـب

  : أنى علابرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 
 المشاكل لحل علیھا والقیاس التصمیم التعلیمي  مجال في المعلومات یحلل ویقیم -١ب

 المعطیات بعض توافر عدم معصمیم التعلیمي  الخاصة بمجال الت المشاكل یقدم رؤیة لحل  -٢ب

 المھنیة المشاكل لحلالتعلیم االلكتروني  الخاصة بمجال  المعارف بین یربط -٣ب

  التعلیم االلكتروني في مجال  بحثیة دراسة یجري-٤ب

  التعلیم االلكتروني  مجال في المھنیة الممارسات في المخاطر یقیم -٥ب

 التعلیم االلكتروني المج في األداء لتطویر یخطط -٦ب

  التعلیم االلكتروني الخاصة بمجال  المھنیة القراراتیتخذ -٧ب

   االلكتروني یوظف المستحدثات التكنولوجیة في مجال التصمیم التعلیمي-٨ب

   االلكتروني یقترح حلول مبتكرة للتغلب  على معوقات توظیف المستحدثات التكنولوجیة في مجال التصمیم التعلیمي-٩ب

   یستنتج معاییر استخدام المستحدثات التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة-١٠ب

   االلكتروني یحلل الرسائل العلمیة الخاصة بمجال التصمیم التعلیمي– ١١ب

 

  :مھارات مھنیة وعملیة  ـج

  : أنى علاخریج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح 

 التعلیم االلكتروني مجال في الحدیثةو األساسیة المھنیة المھارات یتقن-١ج

 التعلیم االلكتروني الخاصة بمجال المھنیة التقاریریكتب ویقیم -٢ج

  التعلیم االلكتروني مجال في القائمة واألدوات الطرق یقیم-٣ج

   االلكتروني یوظف نماذج التصمیم التعلیمي٤ج

   وفق أسس علمیة االلكترونيتصمیم التعلیمي یعد استمارة نقد للمستحدثات التكنولوجیة المستخدمة في ال–٥ح

   االلكتروني یصمم سیناریو خاص بكتابة نص تنفیذي لمحتوى خاص بمجال التصمیم التعلیمي-٦ج

  االلكترونيخاص بمجال التصمیم التعلیمي یوظف مصادر التعلم في انتاج برنامج كمبیوتري -٧ج

  : المھارات العامــة والمنقولة ـد

   :برنامج قادراً عليال دراسة البرنامج یصبح خریج عقب االنتھاء من

 یتواصل مع الزمالء ومع الطالب-١ د

 التعلیم االلكتروني لمجال المھنیة الممارسة یخدم بما المعلومات تكنولوجیا یوظف-٢ د

 الشخصیة التعلمیة احتیاجاتھ ویحدد  الذاتي التقییمیجري -٣ د

 التعلیم االلكتروني الخاصة بمجال والمعارف المعلومات ىعل للحصول المختلفة المصادریستخدم -٤ د

 التعلیم االلكتروني في مجال اآلخرین أداء تقییم ومؤشرات قواعدیضع -٥ د



 

٤ 

 

   فریق،یعمل بكفاءة ضمن -٦ د

 یضبط ویدیر الوقت بكفاءة-٧ د

 یلم بمھارات التعلم الذاتي-٨ د

  :المعاییر األكادیمیة للبرنامج) ٣
، مNن ) تكنولوجیNا التعلNیمقNسم ( (ARS) معNاییر األكادیمیNة المرجعیNة لقطNاع كلیNات التربیNة النوعیNةیتبني البرنNامج ال
  .٢٠١٦بتاریخ مایو ) ٥٠(خالل مجلس الكلیة رقم 

  
  :ھیكل ومكونات البرنامج) ٤
 المناقشة والحكNم بعNد  ویقدم الطالب رسالة علمیة تتضمن نتائج بحثھ تقبلھا لجنة–ترم دراسي للمقررات  :  مدة البرنامج -أ ٤

  على األقل من تاریخ الموافقة على تسجیل الرسالةواحد  عاممناقشتھ فیھا مناقشة علنیة بعد 
  : ھیكل البرنامج  -ب٤
ویقدم الطالب رسالة علمیة تتضمن نتائج بحثھ تقبلھا لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشتھ      )٦ (  نظري:  عدد الساعات١-ب٤

  على األقل من تاریخ الموافقة على تسجیل الرسالةعام واحد نیة بعد فیھا مناقشة عل
   الینطبق:التدریب المیداني٢-ب٤
  
   ال ینطبق:)في نظام الساعات المعتمدة ( مج   مستویات البرنا-ج٤ 

  : مقررات البرنامج-د٤
  

  عنوان المقرر  عدد الساعات الدراسیة
  مجموع  تطبیقي  نظري

  ٢  ــ  ٢  وجیا التعلیمالتطبیقات الحدیثة لتكنول
  ٤  ــ  ٤  مجاالت تكنولوجیا التعلیم

  ٦    ٦  مجموع عدد الساعات



 

٥ 

 

  

   : المقرراتى محتو)٥
  

  محتو� المقرر  عنوان المقرر

التطب�قات الحدیثة 

  لتكنولوج�ا التعل�م

  الهدف العام للمقرر

�ــاد# تــصم�مها، وتقیــ�م جــدو� اإللمــام �ماه�ــة المــستحدثات التكنولوج�ــة والمبــررات التــي دعــت إلــي ظهورهــا، وم

استخدامها في العمل�ة التعل�م�ة، والر23 الوظ�في بین النظر0ة والتطبی. من خالل عـرض  أمثلـة ونمـاذج لـ�عض 

  المستحدثات التكنولوج�ة في مجال التعل�م

 �  المحتو� النظر

o ماه�ة المستحدثات التكنولوج�ة. 

o المبررات التي دعت إلي ظهور المستحدثات التكنولوج�ة.  

o ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوج�ة. 

o اد# تصم�م المستحدثات التكنولوج�ة� .خطـوات وم

o طرق توظیف المستحدثات التكنولوج�ة وتقی�م الجدو7 منها. 

o ات توظیف المستحدثات التكنولوج�ة في التعل�م�  .متطل

o ات التكنولوج�ة في التعل�م ومعوقات توظ�فهامراحل تطبی. المستحدث. 

o مهارات التعامل مع المستحدثات التكنولوج�ة. 

o عض المستحدثات التكنولوج�ة� .أمثلة ونماذج ل

o ما �ستجد من موضوعات 

  

مجاالت تكنولوج�ا 

 التعل�م

  الهدف العام للمقرر

 .التعلیم تكنولوجیا مجاالت علي التعرف

  �  المحتو� النظر

  :تصم�م التعل�مىمجاالت ال

o التحلیل. 

o التصم�م. 

o اإلنتاج. 

o التقو�م. 

o االستخدام. 

o نموذج الجزار للتصم�م التعل�مي. 

  :تحلیل الرسائل العلم�ة

o  ع� . العینة–تحدید المتغیر المستقل و المتغیر التا

o ما �ستجد من موضوعات 

  



 

٦ 

 

  

  

  )من الالئحة( متطلبات االلتحاق بالبرنامج -٦
  ):٢٦(مادة 

  :تربیة النوعیة درجة الماجستیر في التربیة النوعیة في التخصصات التالیةتمنح كلیة ال
 تكنولوجیا التعلیم •
 االعالم التربوي •
 التربیة الموسیقیة •
 االقتصاد المنزلي •
 .طرق التدریس في أحد التخصصات النوعیة السابقة •
متطلبات التطویر أو حاجة ما یستجد من تخصصات یقرھا مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلیة تحقیق ل •

 .المجتمع أو التنمیة البشریة
  ):٢٧(مادة 

یشترط في قید الطالب لدرجة الماجستیر في التربیة النوعیة أن یكون حاصال على درجة الدبلوم الخاصة في احدى 
ف بھ من تخصصات التربیة النوعیة من احدي الجامعات المصریة أو على درجة معادلة لھا من معھد علمي آخر معتر

المجلس األعلى للجامعات وفي جمیع الحاالت ال یقل التقدیر التراكمي للمتقدم للقید لدرجة الماجستیر في التربیة النوعیة في 
الدرجة الجامعیة األولى في احدى تخصصات التربیة النوعیة وأیضا في الدبلوم الخاصة في التربیة النوعیة عن تقدیر جید 

  . سنوات إال إذا حصل على دبلوم في الدراسات العلیا١٠خرجھ أكثر من وأال یكون قد مضى على ت
  ):٢٨(مادة 

یحدد مجلس الكلیة نظم ومواعید القید والتسجیل لدرجة الماجستیر في إحدى تخصصات التربیة النوعیة الواردة في مستوى 
  .البكالوریوس

  
  )من الالئحة( القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -٧

  :)٢٩(مادة 
یدرس الطالب مقررین في مجال التخصص یحددھما مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتكون الدراسة في 

بواقع ثالث ساعات دراسیة أسبوعیا للمقرر الواحد ) فصل دراسي(ھذین المقررین مدة ال تقل عن خمسة عشرة أسبوعا 
 ساعات، وتكون النھایة العظمى في ٣ویؤدي الطالب امتحانا في زمن باإلضافة إلى حضور حلقة بحث لمناقشة مشروع بحثھ 

  . درجة ویحدد مجلس الكلیة موعد االمتحان في كل عام لتسجیل الموضوع٧٠ درجة والدرجة الصغرى ١٠٠كل مقرر 
  ):٣٠(مادة 

  . ساعات٣زمن االمتحان في كل مقرر من مقرري التخصص 
  ):٣١(مادة 

 .ع بحثھ إال بعد اجتیازه للمقررات الدراسیةال یجوز لطالب أن یسجل مشرو
  ):٣٢(مادة 

یكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع یقره مجلس القسم ومجلس الكلیة بناء على اجازتھ في حلقة البحث تحت اشراف أحد 
  .األساتذة أو األساتذة المساعدین في مجال التخصص ویجوز ان یشارك في االشراف أحد المدرسین المختصین

  ):٣٣(ةماد
یقدم المشرف على الرسالة في نھایة كل عام جامعي تقریرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثھ ویعرض ھذا 

  .التقریر على مجلس الكلیة
  ):٣٤(مادة 

یقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد االنتھاء من اعدادھا تقریرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صالحیتھا 
عرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكیل لجنة الحكم تمھیدا للعرض على مجلس الكلیة، وعلى الطالب أن یقدم إلى لل

  .الكلیة عددا من النسخ طبقا لما یحدده نظام الدراسات العلیا بالجامعة
  
  



 

٧ 

 

  ):٣٥(مادة 
 الطالب رسالتھ العلمیة لتشكیل لجنة الحكم بعد مضي عام على األقل من تاریخ اعتماد تسجیل الرسالة من مجلس الكلیة یقدم

  .والمناقشة بعد عرضھا على مجلس القسم ولجنة الدراسات العلیا بالكلیة
  ):٣٦(مادة 

یشكل مجلس الكلیة لجنة الحكم على الرسالة من ثالث أعضاء أحدھما المشرف على الرسالة والعضوان االخران من بین 
معات ویكون رئیس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد المشرفین یجوز اشراكھم في لجنة األساتذة واألساتذة المساعدین بالجا

  .المناقشة والحكم على أن یكون لھما صوت واحد
ویجوز أن یكون العضوان أو أحدھما من األساتذة السابقین أو ممن في مستواھم العلمي من االخصائیین وذلك بشرط أن یكون 

  .رج الكلیة بالنسبة لرسائل الماجستیر ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراهأحدھما على األقل من خا
  .ویتم اعتماد تشكیل لجنة الحكم من نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

  ):٣٧(مادة
ر العربیة ستة أشھر على في حالة الطالب الوافدین یشرط قبل قبول الرسالة للمناقشة أن یكون الطالب مقیما بجمھوریة مص

األقل خالل فترة البحث وأن یحضر قاعات البحث في القسم المسجل فیھ لمدة ستھ شھور على األقل من تاریخ موافقة مجلس 
  .الكلیة على التسجیل

  ):٣٨(مادة 
رسالة لنیل درجة قبل المناقشة العلنیة للرسالة یقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة والحكم تقریرا عن مدى صالحیة ال

الماجستیر في التربیة النوعیة، كما یقدم تقریرا شامال جماعیا یوقع علیھ أعضاء لجنة المناقشة باإلضافة إلى التقاریر الفردیة، 
وتعرض التقاریر بعد انتھاء المناقشة على مجلس القسم العتماد التقریر الشامل ورفع توصیة لمجلس الكلیة للتوصیة بمنح 

  .من ھذه الالئحة) ٤١(لمیة من قبل مجلس الجامعة مع مراعاة تطبیق التفاصیل الواردة بنص المادة الدرجة الع
  ):٣٩(مادة 

لمجلس الكلیة أن یرفض رسالة الطالب الذي لم تقرر لجنة المناقشة والحكم أھلیتھ للحصول على درجة الماجستیر في التربیة 
ال أوجھ النقص فیھا أو التقدم برسالة أخرى تتم مناقشتھا بواسطة لجنة الحكم النوعیة أو في إعادة تقدیم الرسالة بعد استكم

السابقة بحیث یعرض التقریر النھائي الذي یبین التعدیالت المطلوبة التي تمت وأقرتھا اللجنة على مجلس الكلیة للتوصیة بمنح 
  .الدرجة

  ):٤٠(مادة 
م بھا للمناقشة تحدده لجنة المناقشة والحكم ویسجل في تقریرھا النھائي یحصل الطالب على تقدیر عن الرسالة العلمیة التي تقد

على أن یدون تقدیر الطالب في الشھادة التي تمنح لھ مع )  مقبول– جید – جید جدا –ممتاز (وذلك من بین التقدیرات التالیة 
  .بیان التخصص الدقیق وموضوع الرسالة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


