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 :يمذيح
ذطىَز انرعهُى ل انمىيُح خىدج انرعهُى انعانً فً إطار االطرزاذُدُح - أ

 تًصز انعانٍ 
التعلٌم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلٌة الحراك االجتماعً والموجه فً صٌاغة المستقبل، وٌمثل التعلٌم 

ٌحتاج . العالً رأس الحربة فً مسٌرة التقدم، لذا فإن التطوٌر المستمر فً منظومة التعلٌم العالً هو أمر حتمً

هذا التطوٌر فً مراحل معٌنة إلى إعادة صٌاغة للرؤٌة والرسالة واألهداف واالستراتٌجٌات والسٌاسات والتً 

لهذا كانت النظرة الشاملة هً الفلسفة التً . تضمن مالءمة منظومة التعلٌم العالً لمتطلبات الحاضر والمستقبل

: فً وتحددت رؤٌتها 2000بمصر والتً بدأت فً فبراٌر  القومٌة لتطوٌر التعلٌم العالً بنٌت علٌها االستراتٌجٌة

دور قٌادي للتعلٌم العالً فً مجتمع المعرفة، التمٌز والقدرة على المنافسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع، قاطرة " 

 : تشمل المحاور الرئٌسٌة التالٌة وبحٌث"للتنمٌة 

 تلبٌة الطلل على التعلٌم العالً كماًا وكٌفاًا  •

 ضمان الجودة فً التعلٌم العالً •

 االستفادة القصوى من تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً التعلٌم العالً •

 البحث العلمً الهادف ودراسات علٌا متطورة •

 التنمٌة المستمرة لقدرات الهٌئات األكادٌمٌة والقٌادات •

 تكامل تأهٌل طالل التعلٌم العالً علمٌاًا واجتماعٌاًا وثقافٌاًا فً ظل نظم ولوائح متطورة •

 

 2002/2007: خمسٌة  مشروعاًا تنفذ على ثالث مراحل 25 إلى عدد بالفعل إستراتٌجٌة التطوٌرترجمت وقد 

 بالمرحلة حد المكونات الستةأ هو مشروع ضمان الجودة واالعتماد وٌعد .2012/2017 – 2007/2012 –

ضمان جودة التعلٌم والتحسٌن المستمر ورفع كفاءة أداء  استهدف والذى (2002/2007:مرحلة الجودة)األولى

 مؤسسات التعلٌم العالً المصرٌة مما ٌؤدى إلى كسل ثقة المجتمع فً قدرة الخرٌجٌن على المستوى القومً

 :واالقلٌمى والدولً من خالل

نشر ثقافة الجودة فً المجتمع األكادٌمى،  •

 نشاء نظم داخلٌة للجودة بمؤسسات التعلٌم العالً بمصر،إ •

 . المصرٌةإنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومٌة •

 

: مرحلة االعتماد) بمصر  تطوٌر التعلٌم العالًالستراتٌجٌة تنفٌذ المرحلة الثانٌة من الخطة التنفٌذٌة ومع بدء

 القدرة على التطوٌر المستمر وضمان الجودة واالعتماد، فىأهم أولوٌات هذه المرحلة ، تحددت (2007/2012

وتحقٌق  قدرة مؤسسٌة ذاتٌة الحركة لتطوٌر مستمر، متكامل ٌهدف إلى الوصول إلى إعداد برنامج ومن ثم تم

 .لالعتمادتؤهل ومؤسسٌة مقننة، وبما ٌضمن قدرة تنافسٌة عالٌة جودة أكادٌمٌة 

 

تنفٌذ المرحلة  وبدء للخطة القومٌة الشاملة لتطوٌر التعلٌم العالًومع انتهاء فعالٌات تنفٌذ المرحلة الثانٌة 

مجاالت العمل المقترحة لمشروعات الجودة ، فقد تم تحدٌد (2012/2017: مرحلة العولمة والتمٌز)الثالثة 

: محاور رئٌسٌةثالث من خالل والتأهٌل لالعتماد 

 :الجودة واالعتماد: المحور األول

مشروعات تنافسٌة بغرض االنتهاء من تطبٌق نظم ضمان الجودة والتقدم لالعتماد على جمٌع مؤسسات  -1

 (.CIQAPدورات جدٌدة لمشروعات التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد )التعلٌم العالً الحكومً 

دولً لعدد من المعامل والمراكز العلمٌة العتماد االكفاءة والمشروعات تنافسٌة بغرض استكمال رفع  -2

 (.HLAPدورات جدٌدة لمشروعات اعتماد المعامل بمؤسسات التعلٌم العالً )والبحثٌة فً الجامعات 
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دورات جدٌدة )مشروعات تنافسٌة بغرض رفع المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان الجودة فً الجامعات  -3

 (.QASPلمشروعات المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان الجودة 

 .مشروعات تنافسٌة للمؤسسات التً حصلت على االعتماد لتحقٌق التمٌز -4

 . حصول الجامعات الحكومٌة على االعتماد المؤسسًمشروعات تنافسٌة بغرض -5

 .المعاهد الجامعٌة مع الجامعات العالمٌة/ مشروعات تنافسٌة الستحداث برامج مشتركة بالكلٌات  -6

/ المعاهد الجامعٌة / مشروعات تنافسٌة فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌات  -7

 .الجامعات

 .(INTLA )جوائز تنافسٌة لالبتكار فً التعلٌم والتعلم -8

 

: الحوكمة وتطوٌر التشرٌعات: المحور الثانً

 .(QACSP)مشروعات لدعم ومتابعة الخطط التنفٌذٌة لمراكز ضمان الجودة بالجامعات -

 

: دعم وتطوٌر البحث العلمً: المحور الثالث

 .الجامعات/ المعاهد الجامعٌة / مشروعات تنافسٌة إلنشاء مراكز تمٌز للبحث العلمً بالكلٌات  -1

 . (ASRP)اًا لألولوٌات القومٌة للبحث العلمًفى مجال البحث العلمى التطبٌقى طبقمشروعات تنافسٌة  -2

نشر العلمٌبما ٌضمن رفع قدرات النشر العلمً على المستوى تمٌز فى الجوائز تنافسٌة لل -3

 .(ESCPA)الدولً

 (ASRP)فً يدال انثحث انعهًً انرطثُمًذُافظُح اليشزوعاخ ال - ب
طار الخطة الخمسٌة الثالثة إفً  مشروعات برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتمادمن خالل تنفٌذ 

 وخدمة المجتمع دعم وتطوٌر البحث العلمً ل(2017-2012العولمة والتمٌز ) تطوٌر التعلٌم العالًإلستراتٌجٌة

بهدف التنمٌة وبما ٌساهم فى تحقق معاٌٌر جودة التعلٌم فى مجالى البحث العلمى وخدمة المجتمع، تم استحداث 

. مشروعات تنافسٌة بحثٌة تبعاًا لألولوٌات القومٌة للبحث العلمًمكون لتموٌل 

 

 :مشروعالمحددة للاألهداف 

ا فً مجال التنمٌة المستدامة وبما ٌخدم بحثٌاًا ومجتمعًتفعٌل دور مؤسسات التعلٌم العالً الحكومٌة  •

 .األولوٌات القومٌة

 .مختلفمؤسساتالمجتمع اإلنتاجً والخدمًمؤسسات التعلٌم العالٌوخلق مجاالت للتعاون والتكامل بٌن  •

المجتمع اإلنتاجً والخدمً فً النطاق المحلً لحل  تقوٌة المشاركة المجتمعٌة الفعالة مع مؤسسات •

 .فً المجاالت ذات األولوٌات القومٌةفى مجال االبتكار واالبداع مشاكل فعلٌة أو لتطوٌر نظم عمل أو 

 لدعم وتموٌل البحث العلمى بالجامعات الحكومٌة المجتمع اإلنتاجً والخدمً مؤسساتتشجٌع  •

 .المصرٌة واالستفادة من مخرجاته

 .دعم وتطوٌر البٌئة البحثٌة بالجامعات الحكومٌة المصرٌة •

رفع قدرات الكوادر الفنٌة بالجامعات من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والفنٌٌن فً مجال  •

 .البحث العلمً وتنمٌة روح العمل الجماعً

 .رفع قدرات طالل الدراسات العلٌا من خالل إشراكهم فً المشروعات البحثٌة •

 وزٌادة االنتاج البحثً والنشر العلمى الدولً والمحلً ألعضاء هٌئة ختراعللبراءاتاالتشجٌع التسجً •

 .التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعات الحكومٌة

 .دعم وتفعٌل الخطط البحثٌة لألقسام العلمٌة وربطها بخطة الجامعة واالحتٌاجات المجتمعٌة والقومٌة •

 .المساهمة فى تحقق معاٌٌر جودة التعلٌم فى مجالى البحث العلمى وخدمة المجتمع •
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ذُافظُح اليشزوعاخ ال

 فً يدال انثحث انعهًً انرطثُمً 

 

Applied Scientific Research Project (ASRP) 

 

 لىاعذ واشرزاطاخ عايح نهذورج األونً
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 :اندهاخ انًظرفُذج يٍ انًشزوع/ اندهح - أ

  ٌشترط أن ٌتم تنفٌذ كل مشروع بحثى تطبٌقى ٌتم تموٌله من خالل التعاون مع إحدى الجهات االنتاجٌة أو

والتى ستستفٌد من نتائج المشروع، على أن تتبع تلك الجهات االنتاجٌة أو الخدمٌة  (أو أكثر)الخدمٌة 

 .القطاع العامأحد قطاعات الدولة الحكومٌة أو 

  ٌشترط ان ٌتم تحدٌد المشكلة البحثٌة التى سٌتم إجراء المشروع البحثى علٌها مشاركة بٌن مؤسسة

 .الجهات المستفٌدة مباشرة من المشروع/ التعلٌم العالى المتقدمة بالمشروع والجهة 

  الجهات المستفٌدة المباشرة منذ المشروع البحثى المتقدم للتموٌل ٌعنً الموافقة / مشاركة الجهة

المعتمدة منها على احتٌاجها للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، والتعهد بتطبٌق 

من اجمالً التموٌل % 25تلك النتائج، ومساهمتها فً تموٌل المشروع البحثً بما ال ٌقل عن نسبة 

 .الكلى المطلول للمشروع البحثً

  ٌلزم إلنهاء مشروع بحثى بنجاح أن ٌتم االلتزام بتطبٌق نتائج المشروع البحثى الذى تم تموٌله لحل

نشر بحث واحد على األقل التقدم لالمشكلة البحثٌة من خالل الجهة المستفٌدة من المشروع عالوة على 

 ISI web ofقاعدة بٌانات ل(Impact Factor)فى مجلة محكمة دولٌة ذات معامل تأثٌر 

Knowledge) ) مع االلتزام بأن ٌتم إدراج نتائج المشروع . براءة إختراعالتقدم للحصول على ، أو

 .البحثى فى تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج التعلٌمٌة ذات الصلة

  موافقة الجامعة التى سٌتم تنفٌذ المشروع بها تعنً مشاركتها فى حقوق الملكٌة الفكرٌة للمشروع

 المطلول من اجمالً التموٌل الكلً % 10والتزامها بالمساهمة فً تموٌل المشروع بنسبة التقل عن 

، ومساهمته فى تطبٌق خطة الجامعة لخدمة المجتمع  مع الخطة البحثٌة للجامعةللمشروع، نظراًا لتوافقه

 فى تدعٌم البٌئة ،ومساهمتهفى دعم البحث العلمى والنشر العلمى للجامعة ومساهمته وتنمٌة البٌئة،

التعلٌمٌة والبحثٌة بالمؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع بإضافة األجهزة واآلالت والمعدات الجدٌدة 

تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج التعلٌمٌة ذات ا، والمطلوبة للمشروع إلٌه

 .الصلة بإدراج منهجٌة ونتائج المشروع البحثى إلٌها

 :انفزَك انثحثً نهًشزوع- ب

 ٌشترط أن ٌكون الباحث الرئٌسى المتقدم PI  عضو هٌئة تدرٌس مصري على رأس العمل حالٌاًا وطوال

 .فترة تنفٌذ المشروع بأحدى كلٌات أو معاهد الجامعات الحكومٌة المصرٌة

 ٌشترط أال ٌقل عدد أعضاء الفرٌق البحثى عن ثمانٌة أعضاء. 

  ٌشترط أن ٌضم الفرٌق البحثى شبال الباحثٌن من الهٌئة المعاونة وطالل البحث والماجستٌر والدكتوراه

 .من إجمالى أعضاء الفرٌق البحثى% 50بما ال ٌقل عن نسبة 
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  ًال ٌسمح بالتقدم بأكثر من مقترح مشروع بحثً خالل نفس الدورة، سواء للباحث الرئٌسPI أو نائل 

. CO-PIالباحث الرئٌسً 

  فى أى مما ٌلىمتمٌزة أو حالٌة ٌشترط ان ٌكون للباحث الرئٌسً خبرات بحثٌة سابقة: 

.  دولٌة/ محلٌة أو حالٌة سابقة مشاركات فً مشروعات بحثٌة  -

 .براءات إختراع خالل أخر عشر سنوات -

 بقاعدة (Impact  Factor)تأثٌر  لــــة ذات معامــالت محكمـــنشر علمً دولً فً مج -

 .،وبما ال ٌقل عن ثالث أبحاث خالل العشر سنوات األخٌرة( (ISI web of Knowledgeبٌانات
 

 :يُشاَُح انًشزوع انثحثً ويذج انرُفُذ- ج

  شهر بحد اقصى18ال تزٌد مدة تنفٌذ المشروع البحثى عن . 

 ال تزٌد إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع الواحد عن ملٌون جنٌه. 

 برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد: ٌتم تموٌل مٌزانٌة المشروع البحثى من خالل ثالث شركاء 

من إجمالى المٌـزانٌة الكلٌــة للمشــروع، الجامعة التى سٌتم تنفٌذ المشروع % 65بنســبة ال تزٌد عن 

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع عالوة على استخدام الموارد المتاحة % 10بها بنسبة ال تقل عن 

الجهات المستفٌدة من المشروع البحثى بنسبة ال تقل / ، الجهة (الخ...األجهزة، المعدات، البرامج )بها 

 .من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع% 25عن 

 ٌشمل تموٌل المشروع البحثً ما ٌلى: 

 .صٌانة وإصالح األجهزة والمعدات الموجودة بالفعل -

شراء األجهزة واآلالت والمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع خالل الست شهور األولى للتنفٌذ، وٌتم  -

 .إضافتها إلى المؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع والتى ٌتم تنفٌذ المشروع من خاللها

شراء التجهٌزات والمستلزمات المركزٌة والكٌمٌائٌة المختلفة وغٌر ذلك من قطع الغٌار ومستلزمات  -

 .التشغٌل

 .شراء المراجع العلمٌة، وحزم برمجٌات -

 .الخ... طباعة، تصوٌر، استعمال مصادر معلومات وبرمجٌات،  -

تموٌل تكلفة سفر وإقامة أحد شبال الباحثٌن بفرٌق المشروع من الهٌئة المعاونة وطالل البحث  -

والماجستٌر والدكتوراه واإلشتراك بأحد المؤتمرات العالمٌة المتخصصة فى مجال البحث إللقاء بحث 

 .منشور من المشروع البحثى

ٌتم حسال تكلفة تنفٌذ األنشطة بحسال ساعات )تكلفة تنفٌذ األنشطة البحثٌة ألعضاء الفرٌق البحثً  -

طبقاًا للقواعد المعمول بها فى )العمل الفعلٌة ومعدل أجر الساعة للدرجات العلمٌة المختلفة 

وبما ال ٌتعدى  ( وزارة التعلٌم العالى–مشروعات تطوٌر التعلٌم بوحدة إدارة مشروعات التطوٌر 

 .(ٌومٌن عمل اسبوعٌاًا لكل عضو من أعضاء الفرٌق البحثى

ٌتم حسال تكلفة تنفٌذ األنشطة بحسال ساعات العمل الفعلٌة ومعدل أجر )تكلفة االستعانة بالخبراء  -

طبقاًا للقواعد المعمول بها فى مشروعات تطوٌر التعلٌم بوحدة )الساعة للدرجات العلمٌة المختلفة 

 .( أٌام عمل شهرٌاًا لكل خبٌر8وبما ال ٌتعدى  ( وزارة التعلٌم العالى–إدارة مشروعات التطوٌر 
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  من إجمالى % 30التزٌد تكلفة تنفٌذ األنشطة البحثٌة ألعضاء الفرٌق البحثً للمشروع والخبراء عن

 .مٌزانٌة المشروع

 اآلالت والمعدات : ٌقتصر تموٌل برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد على بنود الصرف

 .(تكلفة فرٌق العمل)والتجهٌزات، الدراسات والبحوث 

 تكلفة فرٌق : ٌقتصر تموٌل برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد لبند الصرف الدراسات والبحوث

 .العمل على الستة أشهر الثانٌة والثالثة من عمر المشروع
 

 :حمىق انًهكُح انفكزَح- د

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة % 10ٌكون للجامعة التى تم تنفٌذ المشروع بها وساهمت بما ال ٌقل عن 

 طبقاًا لالتفاق والبروتوكول المعتمد حقوق الملكٌة الفكرٌةفى المشاركة مع الباحث الرئٌسً فى حق للمشروع ال

فى وثائق المشروع وبما ال ٌتعارض مع تطبٌق نتائج المشروع  (الجامعة، والباحث الرئٌسً)الموقع بٌن الطرفٌن 

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة % 25من خالل الجهة المستفٌدة من المشروع والتى ساهمت بما ال ٌقل عن 

 .للمشروع
 

 :يحرىَاخ يمرزذ انًشزوع- هـ

 :ٌجل ان ٌتضمن مقترح المشروع المقدم ما ٌلى

 ملخص عام للمشروع باللغة العربٌة واالنجلٌزٌة. 

  الوضع الراهن، وصفا لالحتٌاجات، وصفا للمشكلة، األهداف )تحلٌل لمدى االحتٌاج للمشروع المقدم

 (.المحددة للمشروع، وكٌفٌة تحقٌق المشروع المقترح لتلك األهداف

  الجهات المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل من حٌث البٌانات / وصف للجهة

مع إرفاق . بٌانات الوصول إلٌها/ طبٌعة النشاط، وتحدٌد المستفٌدٌن من الخدمات التى تقدمها / العامة

منهم على احتٌاجها للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، / موافقة معتمدة منها 

من اجمالً % 25تطبٌقها لتلك النتائج، مساهمتها فً تموٌل المشروع البحثً بما ال ٌقل عن نسبة 

 .التموٌل الكلى المطلول للمشروع البحثً

  الجهات المستفٌدة من / دراسة جدوى لناتج المشروع والعائد منه ٌتم اعدادها بالمشاركة مع الجهة

 .المشروع البحثً

  إضافة إلى وصف لفروض العمل ،  والعائد، المخرجاتالبحث ومنهجٌة التنفٌذوصف للمشروع، منهجٌة

وعلى الجامعة / الكلٌة/ بالخطة البحثٌة للقسم العلمىومدى ارتباط المشروع ، والمخاطر المتوقعة

 .المستوى القومً

  عوائد كل هدف من أهداف المشروع / توضٌح مخرجات الخطة التنفٌذٌة التفصٌلٌة للمشروع متضمنة

توضٌح و. عائد/ المحددة، البد من تحدٌد المؤشرات وفروض العمل ومخاطر التنفٌذ لكل مخرج 

موارد بشرٌة، مواد، )العائد، والزمن والموارد الالزمة للتنفٌذ / النشاطات المؤدٌة لهذه المخرجات 

 (.أجهزة، أخرى
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 آلٌات النشر والتعرٌف بانشطة المشروع. 

  المشروع بعد االنتهاء منهتحقٌق أهدافاستمرارٌة خطة . 

  التى سٌتم تنفٌذ  (تعلٌمٌةة المؤسسأو ال)القسم / وصف دقٌق اإلمكانٌات المتوفرة حالٌاًا فى المركز

األجهزة، المعدات، البرامج )المشروع البحثى من خاللها والتى ٌنتمى إلٌها الباحث الرئٌسى من حٌث 

 .والتى ستساهم فى تنفٌذ مشروع البحث العلمً المقدم (الخ...

  (التدفقات المالٌة)توزٌع المٌزانٌة على بنود الصرف وعلى فترات نصف سنوٌة. 

 تحدٌد أدوارومسؤولٌات جمٌع أعضاء فرٌق المشروع والسٌر الذاتٌة لهم. 

 قائمة المراجع العلمٌة المرتبطة بالمشكلة البحثٌة. 

 :أطض انًفاضهح تٍُ انًمرزحاخ انًمذيح نهرًىَم- و

 هل المشروع مبتكر فً تصمٌمه أو موضوعه أو : القٌمة العملٌة والنظرٌة لموضوع المشروع البحثى

وهل ٌساهم فى حل المشاكل البحثٌة ذات . وهل ٌحتوى على أفكار تؤدي للتنمٌة المستدامة؟. كلٌهما معا؟

ما مدى أهمٌة البحث فً تقدم المعرفة فً . األولوٌة فً القطاعات المختلفة وبما ٌخدم األولوٌات القومٌة؟

 .مجال البحث والمجاالت ذات العالقة؟

 مدى وضوح منهجٌة البحث من حٌث تصمٌم أدوات البحث وطرق جمع ومعالجة : منهجٌة البحث العلمى

وتحلٌل البٌانات ومدى مالئمة المنهجٌة لتحقٌق األهداف؟ وهل النتٌجة المرجوة متوقعة؟ هل تم اإلشارة 

( Recent)وحدٌثة  (Comprehensive) وشاملة (Relevant)إلى مراجع علمٌة ذات عالقة 

 .عند تحدٌد التعامل مشكلة البحث

 هل ٌمكن أن ٌكون نموذجا واضح التأثٌر فى عدد : التأثٌر والمشاركة المجتمعٌة واالستمرارٌة والمردود

كبٌر من مؤسسات المجتمع اإلنتاجً أو الخدمً فً النطاق المحلً؟ هل ٌمكن أن ٌستفٌد من المشروع 

هل ٌمكن تعمٌمه على أكثر من جهة؟ هل تم . أعداد كبٌرة من المستفٌدٌن بشكل مباشر وغٌر مباشر؟

تعطى األفضلٌة . مشروع بعد انتهاء التموٌلالوضع خطة مستقبلٌة لضمان استمرارٌة االستفادة من 

لمشروعات البحث العلمً التً لها مردود اقتصادي أو تطبٌقً واسع أو زٌادة ملحوظة فً االستثمار فً 

 .قد تؤدي إلى براءة اختراع وتطوٌر تقنً متمٌز إلخ ، أو... المجاالت الصناعٌة والزراعٌة واالقتصادٌة

 . للمشروعات التى تلقى دعم عٌنى من جهات غٌرحكومٌةتعطى األفضلٌة

  تعطى األفضلٌة للمشروعات التً تشارك فٌها : الجهات المستفٌدة من نتائج المشروع البحثى/ الجهة

. جهات مستفٌدة تمتلك القدرات والضمانات الالزمة الستثمار النواتج المتوقعة بعد إنتهاء تموٌل المشروع

تعطى األفضلٌة . تعطى األفضلٌة للجهات التى لها أعداد كبٌرة من المستفٌدٌن المباشرٌن وغٌر المباشرٌن

تقٌٌم مدى المشاركة .فى مجال دعم البحث العلمىأو حالٌة سابقة للجهات التى لها مشاركات أو إسهامات 

مشاركة فى تموٌل المشروع بالنسبة )الجهات المستفٌدة من تنفٌذ المشروع البحثى / الحالٌة للجهة 

أو أكثر ضمن الفرٌق / مشاركة عضو/ توفٌر موارد مادٌة أو بشرٌة لتنفٌذ المشروع/ المحددة أو أكثر

 .(البحثى للمشروع

 مدى توافر الخبرات واإلمكانات العلمٌة الالزمة لدى الباحث الرئٌسى والباحثون : الفرٌق البحثى

ٌضم وهل . وهل الفرٌق بحثً متعدد التخصصات أو المؤسسات. المشاركون إلنجاز المشروع البحثى
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وهل أدوار ومسؤولٌات أعضاء الفرٌق البحثى فً كل مرحلة محددة بشكل واضح . أعضاء من الجنسٌن

 .خبراتهمودقٌق ومبررة وتناسل 

 هل العرض لمقترح المشروع واضح وجٌد التصمٌم؟ هل مراحل خطة العمل واضحة : الجودة التقنٌة

وهل الوقت المقترح لتنفٌذ كل مرحلة مناسل؟ هل تم تحدٌد مؤشرات األداء والمراحل الزمنٌة . ومحددة؟

للعمل على النحو المطلول؟ وهل تتناسل الموارد المتاحة والمطلوبة مع تنفٌذ المشروع ؟ ما مستوى 

 .فاعلٌة اسلول ضمان ضبط الجودة على المخرجات؟

 ومدى فاعلٌته؟ ما مستوى تحدٌد األنشطة . ما نوع نمط اإلدارة المتبع بالمشروع المقدم؟: اإلدارة

 .التنفٌذٌة للمشروع من حٌث المنهجٌة واإلعداد والتنفٌذ والتكلفة والتوقٌت؟

 وإذا كان متعدد التخصصات هل هناك عالقات منظومٌة بٌن . هل المشروع متعدد التخصصات؟: التعاون

 .التخصصات المختلفة وهل ٌقوم على التعاون مع مؤسسات تعلٌمٌة أخرى؟ وهل هناك تعاون دولً؟

 :إعذاد وذظهُى اطرًارج انرمذو نًمرزحاخ انًشزوعاخ- س

 والمرسلةال تقبل النماذج المكتوبة بخط الٌد  وٌجل االلتزام بجمٌع النماذج المحددة من البرنامج 

 .بالفاكس

  الترقٌم نموذج التقدم بشكل صحٌح ومتوافق معل2ٌراعى ترقٌم صفحات الفهرس الموجود بصفحة 

 .الفعلى للصفحات بعد كتابة المقترح

  لمشروع  نسخة إلكترونٌة من مقترح ا إلىباإلضافةٌتم تقدٌم ثالث نسخ ورقٌة من المشروع المقترح

 .CDعلى

 الثالث باإلضافة إلى تسلم النسخ الورقٌة CD شارع احمد عرابً 96 إلى عنوان البرنامج وهو 

الذى تم تحدٌده ) إما بالٌد أو بالبرٌد السرٌع وٌتم معرفة الرقم الكودى المهندسٌن الدور الحادي عشر

 .بعد التسلٌم والفحص الظاهرى مباشرة (بمعرفة البرنامج

  وهو  للبرنامجإلى البرٌد االلكترونًالتقدم ستمارة من إلكترونٌة إترسل نسخة 

info@qaap.edu.eg. 

 بداخل النسخ الورقٌة على النحو التالىضرورة استٌفاء جمٌع التوقٌعات واألختام المطلوبة : 

 .1، ملحق 4-1، 1-1: توقٌعات الباحث الرئٌسى بالبنود -

 .2-1: توقٌعات عمٌد المؤسسة التعلٌمٌة بالبند -

 .4-4، 4-1، 2-1: توقٌعات رئٌس الجامعة بالبنود -

 .6-1: توقٌع مدٌر وحدة إدارة المشروعات بالجامعة بالبند -

 .1، ملحق 4-4، 3-1: الجهات المستفٌدة من المشروع بالبنود/ توقٌعات ممثل الجهة  -

 .5-1: بالبند (إن وجد)الجهات الغٌر حكومٌة / توقٌعات الجهة  -

 .3-2: توقٌعات أعضاء فرٌق العمل بالمشروع بالبند -

mailto:info@qaap.edu.eg
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 إلزاراخ واعرًاداخ وذعهذاخ: انفصم األول 

 

 :اخ انثاحث انزئُظً نهًشزوع إلــــــــــــــــزار 1-1

 

 : بما ٌلىالموقع أدناهأقر أنا 

 المتقدمة بالمشروع، كما أتعهد بالمؤسسة التعلٌمٌة على رأس العمل حالٌاًا هٌئة تدرٌس  عضو أننى

ه ذهل خاطئة ببٌانات اإلدالء حالة القانونٌة فً مسئولٌتًبااللتزام بذلك طوال فترة تنفٌذ المشروع، ول

 .اإلستمارة

 تبعاًا لألولوٌات فى مجال البحث العلمى التطبٌقى تنافسٌة المشروعات للالتقدم  باستمارة الواردة البٌانات

  .للواقع ومطابقة صحٌحة القومٌة للبحث العلمً

  عدم تقدٌم نسخة من هذا المقترح الحالً أو جزء منه، أو بتعدٌالت طفٌفة علٌه إلى أٌة جهة تموٌل

وطنٌة أو دولٌة وذلك خالل الفترة من تارٌخ التقدم بالمقترحات حتى تارٌخ إعالن المشروعات المختارة 

ولبرنامج التطوٌر . العالً لهذه الدورةبرنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم من قبل 

 أن المشروع إذا ثبتالحق فً إنهاء المشروع أو منع تموٌله المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً 

 بخالف ا أو دولٌا خالل فترة تنفٌذ المشروعمحلٌا، إقلٌمًٌتلقى دعما مالٌا آخر فً نفس الوقت سواء كان 

 .(إن وجد) 5-1الدعم العٌنى المقدم ببند 

 

  بٌانات الباحث الرئٌسى

 ماهر إسماعٌل صبري محمد ٌوسف/ د . أ :  االعى

 أعزبر: انذسعخ انؼهًٛخ

  انًُبْظ ٔطشق انزذسٚظ :انمغى

 انزشثٛخ : انكهٛخ

 ثُٓب: انغبيؼخ

 0133236633 :فبكظ mahersabry21@yahoo.com :ثشٚذ إنكزشَٔٙ
:  مكتبرهٛفٌٕ
 01002892909: محمولرهٛفٌٕ

: انزٕلٛغ
 

 :انزبسٚخ
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 :اخ اندايعح وانًؤطظح انًرمذيح تانًشزوع إلــــزار 1-2

موافقة الجامعة التى سٌتم تنفٌذ المشروع بها على المشروع البحثً والتى  على ان أدناه ٌؤكدانالموقع

والتزامها بالمساهمة فً تموٌل المشروع بنسبة ال تقل عن مشاركتها فى حقوق الملكٌة الفكرٌة للمشروع تعنً 

، ومساهمته فى  مع الخطة البحثٌة للجامعة المطلول للمشروع، نظراًا لتوافقهمن اجمالً التموٌل الكلً % 10

، فى دعم البحث العلمى والنشر العلمى للجامعة ومساهمته تطبٌق خطة الجامعة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة،

 فى تدعٌم البٌئة التعلٌمٌة والبحثٌة بالمؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع بإضافة األجهزة واآلالت ومساهمته

تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج ا، ووالمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع إلٌه

 .التعلٌمٌة ذات الصلة بإدراج منهجٌة ونتائج المشروع البحثى إلٌها

 

 (دساعخ رغشٚجٛخ  )ثشَبيظ انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ نهكجبس  : ػُٕاٌ انًششٔع

 :المؤسسة التعلٌمٌة بٌانات 

  كهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ ثُٓب:انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ

  يؾبفظخ انمهٕٛثٛخ ـ عبيؼخ ثُٓب ـ كهٛخ انزشثٛخ:ػُٕاٌ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ

  :بٌانات عمٌد المؤسسة التعلٌمٌة

                                                    أشرف أحمد عبد القادر/ د . أ :  االعى
 

  ashraf.al19@yahoo.com :ثشٚذ إنكزشَٔٙ
 

 0133222777:فبكظ
 

 0133227523:رهٛفٌٕ

 

 :انزبسٚخ :انزٕلٛغ

  :بٌانات رئٌس الجامعة

                                        علً محمد شمس الدٌن/ د . أ : االسم
 

  ali.shamseldin@fagr.bu.edu.eg:ثشٚذ إنكزشَٔٙ
   alishams@consultant.com 

  :رهٛفٌٕ 0132467786 :فبكظ

 :انزبسٚخ : ** انزٕلٛغ

 للجامعة الرسمً الخاتم
 

وطبقاًا لجدول 1-2المالى للجامعة والمحدد فً بند الدعم رئٌس الجامعة الموافقة على تقدٌم ٌتضمن توقٌع * * 
 .4-4التدفقات المالٌة النصف سنوٌة ببند 
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 *:اندهاخ انًظرفُذج انًثاشزج يٍ انًشزوع انثحثً/  اندهح  إلــــزار1-3

 

مشاركة الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل بما ٌعنً الموافقة الموقع أدناه ٌؤكد على 
المعتمدة منها على احتٌاجها للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، والتعهد بتطبٌق تلك النتائج، 

من اجمالً التموٌل الكلى المطلول للمشروع % 25ومساهمتها فً تموٌل المشروع البحثً بما ال ٌقل عن نسبة 
 .البحثً

 

 (دساعخ رغشٚجٛخ  )ثشَبيظ انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ نهكجبس  : ػُٕاٌ انًششٔع

 :الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىبٌانات 

  انٓٛئخ انؼبيخ نزؼهٛى انكجبس ثغًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ:اعى انغٓخ 

  ػ انغًٕٓسٚخ عغش انغٕٚظ1 – انمبْشح :انغٓخ ػُٕاٌ 

 0226210029 :رهٛفٌٕ 0226210024 :فبكظ galae@afmic.com: ثشٚذ إنكزشَٔٙ

 :المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى يًضم انغٓخ  بٌانات 

 يصطفٗ سعت انًذٚش انزُفٛز٘ نهٓٛئخ انؼبيخ نزؼهٛى انكجبس/ د .  أ :انٕظٛفخ:االعى

 0226210029 :رهٛفٌٕ 0226210024 :فبكظ                                                                      galae@afmic.com: ثشٚذ إنكزشَٔٙ

:  ** انزٕلٛغ
 

 :انزبسٚخ
 

 المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثىنهغٓخ  الرسمً الخاتم

 

فى حالة مشاركة أكثر من جهة مستفٌدة مباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل ٌتم تكرار هذه الصفحة * 

 .لكل جهة

ممثل الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى الموافقة المعتمدة منها على احتٌاجها ٌتضمن توقٌع * * 
 .للنتائج المتوقع الحصول علٌها بنهاٌة المشروع البحثً، وتطبٌقها لتلك النتائج

المقدم المالى  الدعم ممثل الجهة المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى الموافقة على تقدٌمٌتضمن توقٌع * * 
 .4-4 وطبقاًا لجدول التدفقات المالٌة النصف سنوٌة ببند 1-2 الجهة والمحددفً بند من

حمىق انًهكُح انفكزَح  إلــــزار 1-4

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع % 10تقوم الجامعة التى تم تنفٌذ المشروع بها وساهمت بما ال ٌقل عن 

 بما ال ٌتعارض مع تطبٌق نتائج المشروع من خالل حقوق الملكٌة الفكرٌةبالمشاركة مع الباحث الرئٌسً فى 

من إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع وطبقاًا % 25الجهة المستفٌدة من المشروع والتى ساهمت بما ال ٌقل عن 

 :على النحو التالى (الجامعة، والباحث الرئٌسً)لالتفاق والبروتوكول المعتمد الموقع بٌن الطرفٌن 

mailto:galae@afmic.com
mailto:galae@afmic.com


 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد برنامج

 

 

 

 

 

 

 
 

 بنها: التربية                  جامعة: معهد/ ماهر إسماعيل صبرى                  كلية / د.أ:اسم المتقدم
 (الدورة األولى) تبعاً لألولويات القومية للبحث العلميفى مجال البحث العلمى التطبيقى تنافسية المشروعات ال

 33458611 ،33047811:ف / (219- 601- 255: داخلى) 33458610 : الجيزة ت- المهندسين-  ش أحمد عرابي96

EE-mail: info@qaap.edu.eg , Website: http://www.qaap.edu.eg/sc 
 

 

 :اتفق كال من 

 رئٌس علً شمس الدٌن/  األستاذ الدكتور: االتفاق وٌمثلها فً التوقٌع على هذا بنهاجامعة : الطرف األول 
 لسنة 49 من قانون تنظٌم الجامعات رقم 26الجامعة بصفته ممثال للجامعة أمام الهٌئات األخرى طبقا للمادة 

 بنها، وعنوانه مقر جامعة 1972

 ماهر إسماعٌل صبري محمد ٌوسف األستاذ بكلٌة التربٌة جامعة بنها بصفته / األستاذ الدكتور:الطرف الثانى 
: للمشروع البحثى الذى تم تموٌله من برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بعنوانالرئٌسى الباحث 

 برنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة للكبار
 

 :-فٌما ٌخص المشروع عالٌهاألتً  حقوق الملكٌة الفكرٌةبروتوكول على 

 :ٌتم توزٌع حقوق الملكٌة الفكرٌة بٌن األطراف المشاركة فً المشروع على النحو التالً 

 .ماهر إسماعٌل صبري محمد ٌوسف الباحث الرئٌس/ من حقوق الملكٌة الفكرٌة لألستاذ الدكتور  % 51نسبة  -1

 .من حقوق الملكٌة الفكرٌة لجامعة بنها المشاركة فً دعم المشروع % 10نسبة  -2

 من حقوق الملكٌة الفكرٌة للهٌئة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار الجهة المستفٌدة والداعمة فً تموٌل المشروع % 25نسبة  -3

 من حقوق الملكٌة الفكرٌة لرابطة التربوٌٌن العرب الداعمة علمٌا وبحثٌا للمشروع وصاحبة فكرة المشروع % 14نسبة  -4

على أن تبقى هذه النسب قائمة فٌما ٌتعلق بأٌة تعاقدات مع جهات داخلٌة أو خارجٌة  مستفٌدة على المستوى المحلى واإلقلٌمً والدولً ، 

وأٌة مبٌعات لمخرجات المشروع ، وأٌة ترخٌصات لجهات حكومٌة لمنح الرخصة أو التدرٌب المتعلق بها من حٌث المحتوى أو 

 االختبارات او اعتماد 

 

 

 

 رئٌس الجامعة الباحث الرئٌسى
 ماهر إسماعٌل صبري محمد ٌوسف/ د . أ : اإلسم

 : .................. التوقٌع

 علً محمد شمس الدٌن/ د . أ : اإلسم

 : .................. التوقٌع

 

 للجامعة الرسمً الخاتم
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  *:(إٌ وخذ)خهاخ غُز حكىيُح /  تُاَاخ انذعى انعًُُ انًمذو يٍ خهح 1-5

 

 هل أبدت أى جهة غٌر حكومٌة رغبتها فى تقدٌم دعم عٌنى للمشروع؟

 

 ال َؼى

 

ٌتم تحدٌد الجهة، تحدٌد نوع الدعم، تحدٌد مدى مساهمته فى تنفٌذ أنشطة المشروع : فى حالة اإلجابة بنعم
 .وتحقٌق أهدافه، مع تقدٌم موافقة الجهة على ذلك

 

:  عنوان المشروع

 (دراسة تجرٌبٌة  )برنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة للكبار

 :بٌانات الجهة غٌر الحكومٌة

 ( ٔيمشْب يذُٚخ ثُٓب 1620/2011عًؼٛخ أْهٛخ يشٓشح ثشلى  ) ساثطخ انزشثٍٕٚٛ انؼشة : اعى انغٓخ 

  ػ أؽًذ يبْش يزفشع يٍ ػ انشؼشأ٘ أرشٚت ثُٓب انمهٕٛثٛخ1 :انغٓخ ػُٕاٌ 

: ثشٚذ إنكزشَٔٙ
mahersabry21@yahoo.com 

 0133236633 :رهٛفٌٕ 0133236633 :فبكظ

 :تفاصٌل الدعم المقدم للمشروع من الجهة

 رمذو انشاثطخ كم أشكبل انذػى انؼُٛٙ نهًششٔع يٍ ؽٛش انذساعبد ٔاالعزشبساد ٔانخجشاء ٔرؾكٛى أدٔاد 

ٔثشَبيظ انجؾش ، كًب رمذو كبفخ انزغٓٛالد نإلػالٌ ػٍ ثشَبيظ انجؾش ، َٔشش رمشٚش انجؾش فٙ يغهزٓب 

 اإللهًٛٛخ انًؾكًخ 

 :مدى مساهمة الدعم المقدم فى تنفٌذ أنشطة المشروع وتحقٌق أهدافه

 انذػى انًمذو يٍ ساثطخ انزشثٍٕٚٛ انؼشة ًٚضم يؾٕسا أعبعٛب نزُفٛز انًششٔع انجؾضٙ ٔضبيُب نغٕدح يخشعبرّ

 :الغٌر حكومٌةيًضم انغٓخ  بٌانات 

 صفبء ػجذ انؼضٚض يؾًذ عهطبٌ انًذٚش اإلداس٘ نشاثطخ انزشثٍٕٚٛ انؼشة/ د .  أ :انٕظٛفخ:االعى

: ثشٚذ إنكزشَٔٙ
mahersabry21@yahoo.com 

 0133236633 :رهٛفٌٕ 0133236633 :فبكظ

: انزٕلٛغ
 

 :انزبسٚخ
 

  الغٌر حكومٌةنهغٓخ الرسمً الخاتم
 

 .فى حالة تقدٌم الدعم العٌنى من أكثر من جهة غٌر حكومٌة ٌتم تكرار هذه الصفحة لكل جهة* 
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 بنها: التربية                  جامعة: معهد/ ماهر إسماعيل صبرى                  كلية / د.أ:اسم المتقدم
 (الدورة األولى) تبعاً لألولويات القومية للبحث العلميفى مجال البحث العلمى التطبيقى تنافسية المشروعات ال

 33458611 ،33047811:ف / (219- 601- 255: داخلى) 33458610 : الجيزة ت- المهندسين-  ش أحمد عرابي96

EE-mail: info@qaap.edu.eg , Website: http://www.qaap.edu.eg/sc 
 

 (UPMU )(مشروعات بالجامعةاليتم التصديق بىاسطة مدير وحدة إدارة )ذصذَك  ال1-6

 

لبرنامج التطوٌر  قبل تقدٌمه (UPMU) مشروعات الجامعة وحدة إدارةهذا المشروع تم تسجٌله بواسطة مدٌر 
 المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً

 

 المشروع والمؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع البحثىبٌانات 

 (دساعخ رغشٚجٛخ  )ثشَبيظ انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ نهكجبس :ػُٕاٌ انًششٔع

  كهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ ثُٓب: انًزمذيخ ثبنًششٔع انجؾضٗ اعى انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ

 بٌانات مدٌر وحدة إدارة مشروعات الجامعة

 غازى محمد راتب عصاصه/ د. أ:االعى

      ghazyassassa@gmail.com :ثشٚذ إنكزشَٔٙ 

 dr.ghazyassassa@feng.bu.edu.eg 

 

 3211361 :فبكظ
 

   201222148165 :رهٛفٌٕ
 

: انزٕلٛغ
 

: انزبسٚخ
 

  انٕؽذحخاتم / نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ انشعًٙ الخاتم

 
 

  

mailto:ghazyassassa@gmail.com
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 انًشزوع انثحثًتُاَاخ : انفصم انثاٍَ

تُاَاخ انًشزوع األطاطُح  2-1

َحذد يدال انًشزوع واطى انثاحث انزئُظً وانًؤطظح ) عُىاٌ انًشزوع 2-1-1

 :(واندايعح انذي َُرًً إنُهًا

 (دساعخ رغشٚجٛخ  ) ثشَبيظ انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ نهكجبس: يششٔع 

 يبْش إعًبػٛم صجش٘ يؾًذ ٕٚعف/ د . أ : يمذو يٍ انجبؽش انشئٛغٗ 

 كهٛخ انزشثٛخ: يؼٓذ/ثكهٛخ

 عبيؼخ ثُٓب: عبيؼخ 

 

 *: يذج انًشزوع 2-1-2

 شهر ( 18)   

 

 . شٓش ثؾذ الص18ٗرضٚذ يذح رُفٛز انًششٔع انجؾضٗ ػٍ ال * 
 

 : انًشزوعيُشاَُح2-1-3

 عٓخ انزًٕٚم

انذػى انًمذو يٍ 

 عٓخ انزًٕٚم

 (عُّٛ يصش٘)

انُغجخ انًئٕٚخ 

انذػى انًمذو يٍ 

 عٓخ انزًٕٚم

 %65 ط363025 انؼبنٙ   ثشَبيظ انزطٕٚش انًغزًش ٔانزأْٛم نالػزًبد ثبنزؼهٛى - أ 

 %10 ط55850 ** انغبيؼخ -ة 

 %25 ط139625 ***انغٓبد انًغزفٛذح انًجبششح يٍ انًششٔع انجؾضٗ /  انغٓخ  -ط

 %100 ط558500  ****(ط+ ة+يغًٕع أ): إعًبنٙ انًٛضاَٛخ

 

 .من اجمالً التموٌل الكلً المطلول للمشروع البحثً % 10ال تقل مساهمة الجامعة فً تموٌل المشروع البحثً عن ** 

من اجمالً التموٌل % 25الجهات المستفٌدة المباشرة من المشروع البحثى المتقدم للتموٌل عن نسبة / ال تقل مساهمة الجهة *** 

 .الكلى المطلول للمشروع البحثً

 .ال تزٌد إجمالى المٌزانٌة الكلٌة للمشروع الواحد عن ملٌون جنٌه**** 
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  َائة انثاحث انزئُظً نهًشزوع/ تُاَاخ انثاحث انزئُظً 2-2

 * تُاَاخ انثاحث انزئُظً نهًشزوع 2-2-1

 ياهز إطًاعُم صثزٌ يحًذ َىطف/ د . أ  :اسم الباحث الرئٌسى 

 أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ، المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة بنها ، : الوظٌفة الحالٌة
 رئٌس رابطة التربوٌٌن العرب

 ش أحمد ماهر متفرع من ش الشعراوي أترٌب بنها القلٌوبٌة1 : العنوان
 بنها : المدٌنة– الرمز البرٌدي 

 0133236633 : تلٌفون
 01002892909 : المحمول
 0133236633 : الفاكس

 mahersabry21@yahoo.com : البرٌد اإللكترونً

 

 : ما ٌلىيشترط* 

 أن يكون الباحث الرئيسى المتقدمPI  عضو ىيئة تدريس مصري عمى رأس العمل حاليًا وخالل فترة تنفيذ المشروع
 .بأحدى كميات أو معاىد الجامعات الحكومية المصرية

  المرفقة لو ويتم تحديدىا بدقة فى السيرة الذاتية )أو حالية متميزةسابقة  خبرات بحثية لمباحث الرئيسيان يكون
 :أى مما يمى فى (باستمارة التقدم

 . دولية/ أو حالية محمية سابقة مشاركات في مشروعات بحثية  -
 .براءات إختراع خالل أخر عشر سنوات -
 ISI web ofقاعدة بٌانات ل(Impact Factor)نشر عممي دولي في مجالت محكمة ذات معامل تأثير  -

Knowledge) )وبما ال يقل عن ثالث أبحاث خالل العشر سنوات األخيرة ،. 
 

  تُاَاخ َائة انثاحث انزئُظً نهًشزوع2-2-2

 يُزفد أتى تكز انذَة/ د . أ  : نائل الباحث الرئٌسى اسم

 أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ، نائب المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة                : الوظٌفة الحالٌة
 جامعة بنها

  جامعة بنها ، كلٌة التربٌة ، وحدة ضمان الجودة: العنوان
 بنها : المدٌنة– الرمز البرٌدي 

:  تلٌفون
 01227937517 : المحمول
:  الفاكس

 mereldib@yahoo.com : البرٌد اإللكترونً

 
 :  فزَك انعًم انًمرزذ 2-3

 ذلك جدول آخر ٌحتوي على ، وٌتبع عدد أفراد فرٌق العمل المشارك فً المشروعٌتم توضٌحفً الجدول التالً، 

ترفق  ومسئولٌات أعضاء فرٌق العمل المقترح لتنفٌذ المشروع البحثى المقترح ، كما قائمة بأسماء ووظائف

mailto:mereldib@yahoo.com
mailto:mereldib@yahoo.com
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وبما ٌوضح  (5)ملحق  ل طبقا للنموذج المرفقللباحث الرئٌسى وجمٌع أعضاء فرٌق العمل المقترحالسٌرة الذاتٌة 

 . فى مجال المشروعالمؤهالت األكادٌمٌة والخبرة

 وٌشترط أال ٌقل عدد أعضاء الفرٌق البحثى عن ثمانٌة أعضاء. 

  كما ٌشترط أن ٌضم الفرٌق البحثى شبال الباحثٌن من الهٌئة المعاونة وطالل البحث والماجستٌر

 .من إجمالى أعضاء الفرٌقالبحثى% 50والدكتوراه بما ال ٌقل عن نسبة 
 

 

 

ػذد أفشاد انفشٚك انًشبسكٍٛ 

 انًششٔع يٍ ْزِ انفئخفٙ 
 انفئبد

أعبرزح  4

 أعبرزح يغبػذٌٔ 1

 يذسعٌٕ 5

9 
شجبة انجبؽضٍٛ يٍ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔطالة انجؾش 

 ٔانًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ

 (ٔظبئف غٛش أكبدًٚٛخ ) (آخشٌٔ) 6

25 
أكبدًٌٕٚٛ ٔغٛش )إعًبنٙ ػذد أػضبء انفشٚك 

 انًشبسكٍٛ فٙ انًششٔع (أكبدًٍٚٛٛ

 التوقٌع
المسئولٌة  

 تنفٌذ المشروعفً 
الوظٌفة الحالٌة  االســـــــــــم   م

 1 ماهر إسماعٌل صبري محمد ٌوسف/ د . أ  أستاذ المناهج وطرق التدرٌس الباحث الرئٌس 

 2 مٌرفت أبو بكر الدٌب / د . أ  أستاذ المناهج وطرق التدرٌس نائب الباحث الرئٌس 

 3 نادٌة حسن السٌد/ د . أ  أستاذ التخطٌط التربوي عضو الفرٌق 

 4 فاطمة محمد عبد الوهاب/ د . أ  أستاذ المناهج وطرق التدرٌس عضو الفرٌق 

 
 عضو الفرٌق

المدٌر السابق للمركز األقلٌمً 
لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار بسرس 

 اللٌان

 رضا السٌد حجازي/ د 
5 

 
ممثال للهٌئة العامة 

 لتعلٌم الكبار

رئٌس اإلدارة المركزٌة للتخطٌط 
والخدمات بالهٌئة العامة لتعلٌم 

 الكبار

 وفاء محمد عبد القوي زعتر/ د 
6 

 7 هاله محمد السٌد صالح عمار/ د مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

 8 شٌرٌن عٌد/ د  مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

 9 نسرٌن أحمد السوٌدي/ د  مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

ممثال لرابطة  
 التربوٌٌن العرب

المدٌر اإلدارى لرابطة التربوٌٌن 
 العرب

 صفاء عبد العزٌز محمد سلطان/ د 
10 

 11 مٌساء محمد مصطفى حمزه/ د  مدرس بالكلٌة عضو الفرٌق 

 
 عضو غٌر أكادٌمً

المدٌر اإلدارى لوحدة ضمان 
 الجودة واالعتماد

 ابو هرٌرة عفٌفً عبد العال/ د 
12 

 
 عضو الفرٌق

حاصل على دكتوراه فى تكنولوجٌا 
 التعلٌم مدرب معتمد 

 فرج عبده فرج/ د
13 

 14 إٌهاب عبد المرضى العنانً/ أ  Intelمدٌر عام بشركة  عضو غٌر أكادٌمً 

 15 هناء محمد محمدى أحمد هٌكل./ أ مدرس مساعد بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 16 رباب حامد جالل ./ أ باحثة دكتوراه بالكلٌة شباب الباحثٌن 
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 انرً طُرى ذُفُذ ذعهًُُحج اليؤطضتُاَاخ االيكاَُاخ وانرظهُالخ انًراحح تال2-4

 انًشزوع يٍ خالنها

التى سيتم تنفيذ المشروع  (تعميميةة المؤسسأو ال)القسم / يتم تحديد وصف دقيق لإلمكانيات المتوفرة حاليًا فى المركز 
والتى ستساىم فى تنفيذ  (الخ...األجيزة، المعدات، البرامج )البحثى من خالليا والتى ينتمى إلييا الباحث الرئيسى من حيث 

 .المشروع البحثى المقدم
 

 

 .االمكانيات إضافة سطور إضافية الستيعاب ٌمكن* 

 
 شباب الباحثٌن

باحثة وأخصائى نظم المعلومات 
 (MIS)اإلدارٌة 

 مروى عبد الرازق عبد العزٌز/ أ 
17 

 18 دعاء سعٌد محمود ./ أ مدرس مساعد بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 19 منار إسماعٌل محمد./ أ معٌدة بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 20 أروى السعٌد الجندى./ أ معٌدة بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 21 حازم شوقً الطنطاوى./ أ معٌد بالكلٌة شباب الباحثٌن 

 22 أمٌرة عبد الهادى محمد./ أ طالبة دراسات علٌا شباب الباحثٌن 

 23 روٌدا صالح الدٌن محمد/ أ  باحثة وأخصائى نظم معلومات شباب الباحثٌن 

 24 ابراهٌم سعٌد محاسب/ أ  محاسب بإدارة المشترٌات بالكلٌة محاسب المشروع 

 25 عبد الحواد السٌد/ أ  فنى معمل الوسائل التعلٌمٌة بالكلٌة عضو غٌر أكادٌمً 

 *م 
 تحدٌد االمكانٌات والتسهٌالت

 إلخ......البرنامج/المعدة/سم الجهازإ

 مكان التواجد

 إلخ...القسم/ سم المركزإ

 وصف االستفادة 

 فى تنفٌذ المشروع

الدراسة التجرٌبٌة لبرنامج  مركز اللغات بالكلٌة  أجهزة الكمبٌوتر المتصلة بالنت  -1

 المشروع

وفً التطبٌق المٌدانً 

 لتجرٌة البحث

أجهزة العرض الضوئً والوسائل   -2

 التعلٌمٌة وكامٌرات الفٌدٌو 

مركز الوسائل التعلٌمٌة 

 بالكلٌة

فً جمٌع أنشطة المشروع 

التً تتطلل تقدٌم عروض أو 

تدرٌل أو إعداد مواد تعلٌمٌة 

 أو توثٌق أنشطة المشروع

أجهزة الكمبٌوتر المتصل بالنت   -3

 وماكٌنات التصوٌر

أعمال الكتابة والنسخ  وحدة ضمان الجودة

 والمراسالت اإللكترونٌة 

لالتصاالت الهاتفٌة  بمكتل العمٌد والسوٌتش أجهزة التلٌفون والفاكس -4

والفاكسات الخاصة 

 بمراسالت المشروع

لعقد لقاءات واجتماعات  قاعة مجلس الكلٌة قاعة االجتماعات بالكلٌة  -5

 فرٌق المشروع 

مكان إقامة مركز محو األمٌة  -6

 التكنولوجٌة

قاعة كبٌرة للمركز بالمبنى 

 الجدٌد للكلٌة بكفر سعد

لٌكون مقرا لتدرٌل ومنح 

 شهادة الرخصة
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 التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد برنامج
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 ذفاصُم يمرزذ انًشزوع انثحثً: نثانفصم انثا

وصف ،  االحتياجاتالراىن وتحميلوصف الوضع : تحديد بنود تفاصيل مقترح المشروع البحثىيرجى 
فكرة المشروع البحثى المقترح، عرض وصف الجيات المستفيدة المباشرة من المشروع البحثى، / الجية 

أسس المفاضمة بين المقترحات المقدمة ضوء دراسة جدوى لناتج المشروع البحثى والعائد منو وذلك فى 
القيمة العممية والنظرية لموضوع :  والتى تشمل والمحددة بالقواعد واالشتراطات العامة لمدورة األولىلمتمويل

/ الجية ، والمردود التأثير والمشاركة المجتمعية واالستمرارية، منيجية البحث العممى، المشروع البحثى
 .إلخ .......... الجودة التقنية، الجيات المستفيدة من نتائج المشروع البحثى

 االحرُاخاخ انزاهٍ وذحهُموصف انىضع  3-1

لالحتياجات، وصف لممشكمة، األىداف المحددة لممشروع،  الوضع الراىن، وصف)لممشروع المقدم  تحميل مدى االحتياج يتم
 مقاس Arial سطرا في الصفحة، فونت 30 )تينفيما ال يتجاوز صفح( وكيفية تحقيق المشروع المقترح لتمك األىداف

 .(سم 1.5مسافة 14

 

  الوضع الراهن: 
  نقاط القوة : 
  ٌأتً مشروع الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة مهمة ضمن مهام الهٌئة العامة

 .م 1991لسنة  (8)لتعلٌم الكبار بمصر وفق نص المادة الثانٌة من قانون 
  ٌتزاٌد طلب قطاعات االنتاج والخدمات على نوعٌة جدٌدة من العاملٌن بتخصصات ومهارات

 .تكنولوجٌة مما ٌمثل دافع قوى لالحتٌاج لهذا المشروع
  سوف ٌؤدى هذا المشروع إلى مراجعة أهداف وبرامج تعلٌم الكبار بصفة مستمرة حتى

 .تواكب هذه البرامج المتغٌرات المحلٌة والعالمٌة والتكنولوجٌة
  ٌعمل هذا المشروع على تنمٌة الحصول على المعرفة وتنمٌة مهارات التعلم المستمر مدى

 .الحٌاة
 تكوٌن االتجاة نحو التعلم المستمر مدى الحٌاة وأكتساب مهارات التعلم الذاتى. 
  دراسة أحتٌاجات سوق العمل بالمجتمع المصرى والتعرف على متطلباتة للتعرف على

المهارات التى ٌجب اكتسابها للدارسٌن والتى تؤهلهم لسوق العمل بما ٌؤدى الى تحسٌن جودة 
 .الحٌاة وتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة

  ًاالهتمام المتواصل لما ٌجرى فً العالم من أجل النهوض بتعلٌم الكبار وإدماجهم ف
 .مسارالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 التعامل مع المفهوم الشامل لمحواالمٌة بدال من اختزالة فً محواالمٌة االبجدٌة فقط. 
  تقدٌم خدمات متمٌزة تضاهى الخدمات التربوٌة العالمٌة فً مجال تعلٌم الكبار وبما ٌتناسب

 .واحتٌاجات المتعلمٌن وسوق العمل
  أجهزة ووسائل تعلٌمٌة - المبانى )توافر بنٌة أساسٌة داخل كلٌة التربٌة جامعة بنها من حٌث

مما ٌمثل  ( توفرشبكة االنترنت فائقة السرعة سلكٌة وال سلكٌة –واجهزة الحاسب االلى 
دعامة اساسٌة ٌعتمد علٌها فً تنفٌذ المشروع كما ٌمثل بنٌة تحتٌة لتطوٌر مشروع محو 

 .األمٌة التكنولوجٌة
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  توافر تقنٌات وإمكانٌات االتصال بمؤسسات تعلٌم الكبار على المستوى الدولى والعلمى
 .لالستفادة من خبراتهم فً هذا المجال

  امتالك الكلٌة كوادر بشرٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وخبراء واستشارٌٌن فً كل
 .التخصصات داخل جامعة بنها قادرٌن على قٌادة المشروع

  وجود نخبة متمٌزة من االدارٌٌن والفنٌٌن االكفاء قادرة على القٌام بالمشروع وتقدٌم العدٌد
 .من الخدمات التى تخص المشروع وذلك فً جمٌع الجهات المشاركة فً تنفٌذ المشروع

 نقاط الضعف: 
  مقاومة بعض االفراد لمشروع محو االمٌة التكنولوجٌة العتقادهم ان الجهود ٌجب ان تنصب

 .حالٌا على مجال محو األمٌة األبجدٌة دون االهتمام بمحو األٍمٌة التكنولوجٌة والوظفٌة
 تدنى مستوى أفراد عٌنة المشروع وضعف قدرتة على التعلم الذاتى. 
  عدم قدرة الجهة المستفٌدة على توفٌر التموٌل المالً الالزم للمشروع. 
  عدم كفاٌة التموٌل نتٌجة لعدم استقرار االقتصاد المصرى فً االونة االخٌرة وارتفاع سعر

 .الدوالر مما ٌحد من امكانٌة العمل
  توقف بعض الجهات المشاركة عن دعم المشروع خالل المدة المحدد للمشروع. 

  وصف للمشكلة: 
تحددت مشكلة المشروع البحثً فً أن المجتمع المصري مازال ٌعانً من تفاقم مشكلة محو 

أمٌة القراءة والكتابة للمالٌٌن من أبنائه ، فً الوقت الذي تجاوزت العدٌد من دول العالم هذا 
 Technologicalالمفهوم المحدود جدا لمحو األمٌة إلى ماٌعرف بمحو األمٌة التكنولوجٌة 

Literacy  بل إن بعض هذه الدول تجاوز مفهوم محو األمٌة التكنولوجٌة إلى مفهوم محو األمٌة ، 
 ، ولما كان ذلك ٌعنً أن األمٌٌن الكبار فً مصر ٌعانون من   Computer Literacyالحاسوبٌة 

نوعٌن من األمٌة األولى أمٌة القراءة والكتابة ، والثانٌة األمٌة التكنولوجٌة ، األمر الذي ٌعنً 
المزٌد من التخلف ، والمزٌد من الجهل لدى هذا القطاع الكبٌر من المصرٌٌن ، والذي ٌعٌق 

 .بالتالً مسٌرة التنمٌة فً هذا المجتمع 
( 9)م المعدل بالقانون رقم 1991لسنة  (8)األولى والثانٌة من القانون رقم : وتنص المادتٌن 

م والخاص بمحو األمٌة وتعلٌم الكبار على أن محو األمٌة وتعلٌم الكبار واجب وطنً 2009لسنة 
وأن تعلٌم . ومسؤولٌة قومٌة وسٌاسٌة لجمٌع المؤسسات والهٌئات والجمعٌات المعنٌة بهذا األمر 

الكبار الٌقف عند حد محو أمٌتهم من حٌث القراءة والكتابة والحساب ، بل ٌستلزم تزوٌدهم بقدر 
مناسب من التعلٌم لرفع مستواهم الثقافً واالجتماعً والمهاري والمهنً لمواجهة المتغٌرات 

 .واالحتٌاجات المتطورة للمجتمع 

وفً الوقت الذي تحاول الدولة جاهدة بمؤسساتها الحكومٌة والمدنٌة تقلٌل أعداد األمٌٌن فً 
: مجال القراءة والكتابة بإنشاء فصول لمحو األمٌة ، نجد أن أعداد األمٌٌن تتزاٌد فً اتجاهٌن 

االتجاه األول الناتج عن تسرب عدد لٌس بالقلٌل من المدارس االبتدائٌة تحت وطئة الحاجة المادٌة 
. وعدم القدرة الكثٌر من األسر الفقٌرة على تكالٌف التعلٌم ، ودفعهم بأبنائهم لمٌادٌن العمل 

واالتجاه الثانً تلك األعداد المرتدة إلى األمٌة بعد محو أمٌتها نتٌجة عدم المتابعة واالستمرارٌة 
 % .30التعلٌمٌة ، والتً تقدرها إحصائٌات الهٌئة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار بنحو 

ونظرا القتحامٌة التكنولوجٌا فً كل مٌادٌن الحٌاة لألفراد والمجتمعات، التفرق فً ذلك بٌن 
المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامٌة ، ونظرا ألن المجتمع المصري تخلف عن ركب الكثٌر 
من الدول فً تصدٌه لمحو األمٌة التكنولوجٌة وهو فً أوج انشغاله بمحو أمٌة القراءة والكتابة  

فقد حان الوقت للسٌر قدما فً كال المسارٌن بشكل متوازي ومتكامل حتى التكون النتٌجة مزٌد من 
 .الجهل ومزٌد من التخلف لقطاع كبٌر من أبنائه
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  األهداف المحددة للمشروع: 
بناء برنامج مقترح لمنح الرخصة : ٌسعى المشروع البحثً لتحقٌق هدف عام هو 

 المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة وتجرٌب فعالٌته على عٌنة من الكبار
 :وفً إطار تحقٌق هذا الهدف ٌسعى المشروع البحثً لتحقٌق األهداف الفرعٌة التالٌة 

 .تجهٌز وتأثٌث مركز منح الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة بمبنى الكلٌة  -1
تحلٌل التوجهات العالمٌة والتجارب الدولٌة فً مجال محو األمٌة التكنولجٌة ، والبرامج  -2

 .الخاصة بها
إعداد دراسة نظرٌة تفصٌلٌة للمشروع البحثً حول مفهوم محو األهمٌة التكنولوجٌة  -3

 .ومجاالتها وأبعادها ومستوٌاتها وأهمٌتها للكبار 
مسح للدراسات والبحوث والمشروعات البحثٌة السابقة على المستوٌٌن المحلً والدولً  -4

التً تناولت محو األهمٌة التكنولوجٌة للكبار وللفئات األخرى ومناقشة تلك الدراسات 
 .لتحدٌد مدى االستفادة منهما ، ومدى التمٌز عنها

تحدٌد أهم مجاالت محو األمٌة التكنولوجٌة وأبعادها التً ٌحتاج إلٌها الكبار عٌنة  -5
 .المشروع البحثً

تحدٌد المستوى الحالً لألمٌة التكنولوجٌة لدى الكبار عٌنة المشروع البحثً من خالل  -6
 .االختبارات المناسبة 

 .وضع خطة البرنامج المقترح للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة -7
بناء محتوى الوحدات التعلٌمٌة لبرنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة  -8

 .وضبطه
وضع عدة نماذج من االختبارات الخاصة بوحدات برنامج الرخصة التً ٌتم على أساسها  -9

 .تحدٌد مدى اجتٌاز كل وحدة من وحدات البرنامج 
برمجة االختبارات الخاصة بوحدات البرنامج إلكترونٌا لٌتم تطبٌقها وتصحٌحها وإعالن  -10

 .نتائجها إلكترونٌا 
برمجة محتوى وحدات البرنامج فً صورة إلكترونٌة ٌمكن تداولها عبر أجهزة  -11

 .الكمبٌوتر أو الهواتف المحمولة الذكٌة وأجهزة الكمبٌوتر اللوحٌة
تطبٌق البرنامج المقترح واختباراته على عٌنة محدودة من الكبار الذٌن ٌعرفون القراءة  -12

 .والكتابة تطبٌقا تجرٌبٌا لتحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعف
وضع البرنامج واختباراته فً الصورة النهائٌة وتجهٌز النسخ اإللكترونٌة والورقٌة من  -13

 .كتاب البرنامج بوحداته المختلفة وطباعته بشكل متقن بالنسخ المطلوبة للتطبٌق النهائً
تطبٌق البرنامج واختباراته على عٌنة موسعة من الكبار الذٌن ٌعرفون القراءة والكتابة  -14

 .والمرتدٌن لألمٌة واألمٌٌن ، لمقارنة تأثٌر البرنامج على كل فئة منهم
منح أفراد العٌنة الذٌن ٌجتازون البرنامج واختباراته شهادة الرخصة المصرٌة لمحو  -15

 (المستوى العام األول للكبار )األمٌة التكنولوجٌة 
  كٌفٌة تحقٌق المشروع لألهداف المحددة : 

 :ٌحقق المشروع أهدافه من خالل تعاون الجهات المشاركة فً تنفٌذ الخطوات التالٌة 
تكلٌف فرٌق الختٌار مكان مناسب لمركز منح الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة  .1

 .التكنولوجٌة ووضع مواصفات تأثٌثٌة وتجهٌزه بكافة متطلباته
تكلٌف فرٌق لجمع المادة العلمٌة حول موضوع المشروع البحثً ، والدراسات والبرامج  .2

المحلٌة ، واإلقلٌمٌة  : التً تناولت موضوع محو األمٌة التكنولوجٌة على المستوٌات 
 .والعالمٌة
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تكلٌف فرٌق إلعداد دراسة نظرٌة تفصٌلٌة موسعة حول موضوع المشروع استنادا لما تم  .3
ٌتم من خاللها عرض وتحلٌل التوجهات والتجارب  (1)جمعه من مادة علمٌة فً الخطوة 

 .العالمٌة فً هذا الشأن 
تكلٌف فرٌق لبناء قائمة بأهم مجاالت محو األمٌة التكنولوجٌة وأبعادها التً ٌحتاجها  .4

التجارب العالمٌة والدراسات السابقة : الكبار عٌنة المشروع البحثً وفق عدة مصادر مثل 
والدراسة النظرٌة ، واستطالع رأي الخبراء ، واستطالع رأي أفراد عٌنة المشروع 

 .البحثً
تكلٌف فرٌق لبناء عدة اختبارات لقٌاس مستوى األمٌة التكنولوجٌة لدى عٌنة موسعة من  .5

الكبار محور اهتمام المشروع البحثً وضبط تلك االختبارات وتحكٌمها ، ثم تطبٌقها ، 
 .ورصد درجاتها والخروج بنتائجها

 تكلٌف فرٌق من الخبراء والمختصٌن لبناء برنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة  .6
وضبط البرنامج . التكنولوجٌة على ضوء قائمة المجاالت واألبعاد التً سبق التوصل إلٌها

 .وتحكٌمه 
تكلٌف فرٌق من الخبراء والمختصٌن لبرمجة وحدات البرنامج المقترح واختباراته  .7

 .ووضعها فً صٌغة إلكترونٌة
تكلٌف فرٌق من الفنٌٌن لتجهٌز نسخ االختبارات والبرنامج الالزمة لتطبٌقها تجرٌبٌا على  .8

 . عٌنة محدودة من الكبار لتحدٌد نقاط القوة والضعف
إعداة االختبارات والبرنامج للفرٌق المختص إلجراء التعدٌالت الالزمة وفق نتائج  .9

 . التطبٌق التجرٌبً
تكلٌف فرٌق الفنٌٌن لتجهٌز نسخ البرنامج واختباراته اإللكترونٌة والورقٌة بشكل نهائً  .10

 .بالعدد المطلوب للتطبٌق النهائً
تكلٌف فرٌق من الباحثٌن والمعاونٌن لتطبٌق برنامج الرخصة المصرٌة لمحو المٌة  .11

- 15عٌنة من الكبار فً الفئة العمرٌة من : التكنولوجٌة على عٌنة مكونة من ثالث فئات 
 سنة الذٌن ٌعرفون القراءة والكتابة ، وعٌنة من نفس الفئة العمرٌة الذٌن ارتدوا 35

لألمٌة ، وعٌنة من نفس الفئة العمرٌة الذٌن الٌعرفون القراءة والكتابة ، على أن ٌراعى 
 .فً كل فئة (ذكور ، إناث  )تمثٌل الجنسٌن 

تكلٌف فرٌق من الباحثٌن والمعاونٌن فً رصد نتائج تجربة المشروع البحثً وإجراء  .12
 .المعالجات اإلحصائٌة المناسبة ، وجدولة النتائج وتمثٌلها بٌانٌا 

 .تكلٌف فرٌق من الباحثٌن بكتابة التقرٌر النهائً للمشروع البحثً  .13
تكلٌف فرٌق بإعداد ورقة بحثٌة من تقرٌر المشروع البحثً واتخاذ اجراءات نشرها فً  .14

 .مجلة إقلٌمٌة أو دولٌة متخصصة
تكلٌف فرٌق إداري وفنً باتخاذ إجراءات تصمٌم شهادات الرخصة المصرٌة لمحو  .15

األمٌة التكنولوجٌة ، بمشاركة الجهات المنفذة للمشروع ووضع شعاراتها على تلك 
 .الشهادات ، وإعداد قاعدة بٌانات لمن اجتاز اختبارات تلك الرخصة ومن لم ٌجتزها 

تنظٌم حفل لتوزٌع شهادات الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة للحاصلٌن علٌها  .16
 .من الكبار عٌنة البحث بحضور ممثلٌن لجمٌع الجهات المشاركة

تكلٌف فرٌق لوضع خطط استمرارٌة المشروع ، ومراحله الالحقة ومستوٌات الرخصة  .17
 المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة لجمٌع فئات المجتمع المصري األخرى

 .تنظٌم حفل تسلٌم المشروع البحثً بحضور كافة األطراف المشاركة  .18
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 *اندهاخ انًظرفُذج انًثاشزج يٍ انًشزوع انثحثً / اندهح وصف 3-2

 وصف لمجية المستفيدة (سم 1.5مسافة 14 مقاسArial سطرا في الصفحة، فونت 30)فيما ال يتجاوز صفحة واحدة يتم 
طبيعة النشاط، وتحديد المستفيدين من الخدمات / المباشرة من المشروع البحثى المتقدم لمتمويل من حيث البيانات العامة 

 .التى تقدميا
تم إرفاق موافقة معتمدة منيا عمى احتياجيا لمنتائج المتوقع الحصول عمييا بنياية المشروع البحثي، تطبيقيا لتمك النتائج 

من اجمالي التمويل الكمى % 25، كما تم إرفاق مساىمتيا في تمويل المشروع البحثي بما ال يقل عن نسبة (3-1)ببند 
 (.4-4)وطبقًا لجدول التدفقات المالية النصف سنوية ببند (1-2)المطموب لممشروع البحثي ببند 

 المشروع بعد تحقيق أىدافاستمرارية كما تم مشاركة الجية فى إعداد دراسة الجدوى لناتج المشروع والعائد منو وخطة 
 (.1) بممحق االنتياء منو

 

 .فى حالة مشاركة أكثر من جية مستفيدة مباشرة من المشروع البحثى يتم تكرار ىذه الصفحة لكل جية* 

 

 وصف للجهة المستفٌدة من خالل 
 البٌانات العامة: 

تعد الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار هٌئة ذات شخصٌة إعتبارٌة تتبع وزٌر التربٌة والتعلٌم حٌث 
 كانت البداٌة الحقٌقٌة للعمل الجاد لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار عندما أعلن السٌد رئٌس الجمهورٌة 

ر   أن العشر سنوات القادمة عقداً لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار فى مص1989فى سبتمبر عام السابق 
 فى شأن محو األمٌة وتعلٌم 1991لسنة  ( 8 )وتنفٌذاً لهذا األعالن الرئاسً صدر القانون رقم 

الكبارإ نطالقا من حق كل  مصرى فى التعلٌم وأن ٌبقى متعلماً ما بقى على قٌد الحٌاة وإٌمانا 
وبمقتضى هذا القانون أنشئت . بأهمٌة محو األمٌة لتحقٌق التنمٌة األقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة 

 وقد أناط هذا القانون الى الهٌئة المسئولٌات 1992الهٌئة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار عام 
 وللهٌئة جهاز تنفٌذي .التخطٌطٌة والتنفٌذٌة والتعلٌمٌة التى ٌتطلبها العمل لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار

 .ٌصدر بتعٌٌن رئٌسه قرار من رئٌس الجمهورٌة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد

  طبٌعة النشاط: 
تتحدد طبٌعة نشاط الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار وفق نص المادتٌن الثانٌة والثالثة من القانون 

 : م فً محورٌن أساسٌٌن 2009لسنة  (9)م والمعدل بالقانون رقم 1991لسنة  (8)رقم 
 سنة القراءة والكتابة 35 إلى 15 تعلٌم المواطنٌن األمٌٌن فً المرحلة العمرٌة من :المحور األول 

والحساب للوصول بهم إلى مستوى اإلجادة وفقا للمعاٌٌر التً تضعها الهٌئة بالتنسٌق مع وزارة 
 .التربٌة والتعلٌم 
إضافة مستوٌات من المراحل والبرامج التعلٌمٌة تسمح بوصول من محٌت أمٌتهم : المحور الثانً 

إلى القدر المناسب من التعلٌم لرفع مستواهم الثقافً واالجتماعً  والمهاري والمهنً لمواجهة 
 . المتغٌرات واالحتٌاجات المتطورة للمجتمع 

  تحدٌد المستفٌدٌن من الخدمات التً تقدمها الجهة: 
المستفٌدٌن من خدمات الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار هم المواطنون الذٌن تتراوح أعمارهم مابٌن 

.  عاما غٌر المقٌدون بأٌة مدرسة والذٌن الٌجٌدون القراءة والكتابة والحساب 35 إلى 15
والمستفٌدٌون من المشروع البحثً الحالً بمرحلته األولى هم الكبار الذٌن محٌت أمٌة القراءة 

والكتابة لدٌهم وخصوصا عمال الخدمات الفنٌة والمعاونة بجامعة بنها ، وبعض الجهات األخرى 
 .بالقلٌوبٌة
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 فكزج انًشزوع انثحثً انًمرزذوصف 3-3

 1.5مسافة 14 مقاس Arial سطرا في الصفحة، فونت 30 )تين فيما ال يزيد عن صفحالمشروع البحثى المقترح وصف يتم
إضافة إلى وصف لفروض العمل والمخاطر ،  والعائد، المخرجاتالبحث ومنيجية التنفيذمنيجية وبما يوضح ، (سم

 .وعمى المستوى القوميالجامعة / الكمية/ بالخطة البحثية لمقسم العممىمدى ارتباط المشروع توضيح و، المتوقعة
 .إرفاق قائمة المراجع العممية المرتبطة بالمشكمة البحثية (3)ويتم من خالل ممحق 
إقتراح قائمة المراجعين النظراء المصريين الذين يمكن ليم مراجعة مقترح المشروع من وجو نظر  (4)ويتم من خالل ممحق 

 .الباحث الرئيسى لممشروع
 

 

  منهجٌة البحث: 
ٌعتمد المشروع البحثً على المنهج الوصفً التحلٌلً فً بعض اجراءاته لرصد وتحلٌل 

التوجهات العالمٌة فً مجال محو األمٌة التكنولوجٌة ، وإعداد قائمة بمجاالت محو األمٌة 
التكنولوجٌة وأبعادها ، كما ٌعتمد على المنهج شبه التجرٌبً فً بناء البرنامج المقترح واختباراته 
فً صٌغتٌن ورقٌة لمن ٌعرف القراءة والكتابة، وإلكترونٌة مصورة لمن الٌعرف القراءة والكتابة 

وتحدٌد تأثٌر البرنامج وفعالٌته فً محو األمٌة التكنولوجٌة لدى الكبار عٌنة البحث ومن ثم منح 
 .  هؤالء الكبار شهادة الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة

  منهجٌة التنفٌذ: 
 :ٌتم التنفٌذ من خالل المراحل والخطوات التالٌة 

  تجهٌز وتأثٌث مركز منح الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة: المرحلة األولى: 
 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 

تشكٌل لجنة الختٌار مكان مناسب للمركز فً مبنى كلٌة التربٌة الجدٌد بمجمع الكلٌات بكفر  .1
 .سعد ببنها

تشكٌل لجنة لوضع المواصفات الفنٌة لتأثٌث المركز باألثاث المناسب من حٌث المقاعد  .2
 .والطاوالت والمرافق الالزمة

تشكٌل لجنة لوضع الموصفات الفنٌة لتجهٌز المركز بالعدد الكافً من أجهزة الحاسب اآللى  .3
المتصلة باإلنترنت ، وأجهزة العرض الضوئً ، وأجهزة النسخ والتصوٌر الالزمة لكافة 

 .مراحل العمل
طرح المواصفات الفنٌة لتأثٌث وتجهٌز المركز على الشركات المتخصصة لتقدٌم عروضها  .4

 .وذلك عن طرٌق إدارة المشترٌات بالكلٌة
 .استقبال العروض المقدمة من الشركات فً الوقت المحدد .5
 .تشكٌل لجنة للفحص المالً والفنً للعروض المقدمة  .6
 .أختٌار أفضل العروض المقدمة فنٌا ومالٌا  .7
 .تكلٌف الشركات التً ٌتم قبول عرضها بالتورٌد والتركٌب فً الوقت المحدد .8
 .استالم أثاث وتجهٌزات المركز بمعرفة لجنة وضع المواصفات الفنٌة .9

 .تسلٌم المركز للباحث الرئٌس جاهزا للعمل كمخرج من مخرجات المشروع البحثً .10
  إعداد الدراسة النظرٌة للمشروع البحثً : المرحلة الثانٌة: 

 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 
تكلٌف فرٌق لجمع المادة العلمٌة حول محو األمٌة التكنولوجٌة ، ومسح الدراسات السابقة التً  .1

تناولت الموضوع على المستوٌٌن العربً والعالمً ، والتجارب الدولٌة والتوجهات العالمٌة فً 
 .هذا المجال  

 .تكلٌف فرٌق بترجمة الدراسات والبرامج األجنبٌة المتعلقة بمحو األمٌة التكنولوجٌة .2
تكلٌف فرٌق بفرز وتحلٌل المادة العلمٌة ووضع خطة الدراسة النظرٌة للمشروع البحثً  .3

 .ومحاورها
 .تكلٌف فرٌق لكتابة محتوى الدراسة النظرٌة للمشروع البحثً .4
 .تحكٌم الدراسة النظرٌة لدى خبراء من داخل الكلٌة ومن خارجها لتحدٌد مستوها .5
 .تعدٌل الدراسة النظرٌة وفق أراء المحكمٌن  .6
 كتابة الدراسة النظرٌة للمشروع البحثً كجزء من مخرجاته .7
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  إعداد قائمة بمجاالت محو األمٌة التكنولوجٌة وأبعادها للكبار : المرحلة الثالثة: 
 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 

الدراسة النظرٌة ونتائج البحوث : تكلٌف فرٌق الشتقاق القائمة اعتمادا على عدة مصادر هً  .1

 .والدراسات السابقة ذات الصلة 
إعداد استبٌان للخبراء حول مجاالت محو األمٌة التكنولوجٌة وأبعادها وتطبٌقه على عدد  .2

 .مناسب من الخبراء 
إعداد استبٌان للكبار حول احتٌاجاتهم من مجاالت محو األمٌة التكنولوجٌة وأبعادها وتطبٌقه  .3

 .على عٌنة مناسبة من الكبار محور اهمام المشروع البحثً
 .وضع الصورة المبدئٌة للقائمة .4
 .عرض القائمة على عدد من المحكمٌن لضبطها .5
 .تعدٌل القائمة وفق مرئٌات المحكمٌن  .6
 .كتابة القائمة فً صورتها النهائٌة كمخرج من مخرجات المشروع .7
  تحدٌد المستوى الحالً لألمٌة التكنولوجٌة للكبار  : المرحلة الرابعة: 

 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 

تكلٌف فرٌق بإعداد عدة اختبارات مصورة مناسبة تقٌس مستوى األمٌة التكنولوجٌة لدى الكبار  .1

 .وفقا لقائمة المجاالت واألبعاد التً تمت التوصل إلٌها فً المرحلة الثالثة
تكلٌف فرٌق فنً لبرمجة تلك االختبارات بصورة إلكترونٌة مناسبة تٌسر تطبٌقها على الكبار  .2

 .عٌنة البحث
 .عرض االختبارات على عدد من المحكمٌن الخبراء إلبداء الرأي حولها .3
 .تطبٌق االختبارات على عٌنة محدودة من الكبار تطبٌقا تجرٌبٌا لتحدٌد نقاط القوة والضعف .4
 .تعدٌل االختبارات على ضوء مالحظات المحكمٌن ومالحظات التطبٌق التجرٌبً .5
 . تجهٌز االختبارات فً صورتها النهائٌة كمخرج من مخرجات المشروع البحثً .6
 .نسخ االختبارات بالعدد المطلوب للتطبٌق المٌدانً على الكبار عٌنة البحث .7
تطبٌق االختبارات على عٌنة موسعة من الكبار لتحدٌد المستوى الفعلً الحالً لألمٌة  .8

 .التكنولوجٌة لدٌهم وتصنٌفهم وفق هذا المستوى
 .تفرٌغ نتائج تطبٌق االختبارات ومعالجتها إحصائٌا  .9

 .جدولة النتائج وتمثٌلها بٌانٌا  .10

  بناء البرنامج المقترح للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة : المرحلة الخامسة: 
 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 

 .وضع المخطط العام لوحدات البرنامج  .1
 .وضع أهداف البرنامج واهداف وحداته الفرعٌة .2
 .وضع محتوى وحدات البرنامج  .3
 .وضع طرق التعلٌم والتعلم المناسبة للبرنامج .4
 .وضع أنشطة التعلٌم والتعلم وأنشطة التقوٌم البنائً لوحدات البرنامج  .5
 برمجة البرنامج بصورة إلكترونٌة مناسبة .6
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 .عرض البرنامج على محكمٌن خبراء لتحدٌد مدى مناسبته .7
 .تجرٌب البرنامج على عٌنة محدودة من الكبار لتحدٌد مواطن القوة والضعف بالبرنامج .8
 .تعدٌل البرنامج وفق أراء الخبراء والتجرٌب المبدئً  .9

 .وضع البرنامج بوحداته الفرعٌة فً صورته النهائٌة كمخرج من مخرجات المشروع البحثً .10
  قٌاس فاعلٌة البرنامج المقترح للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة : المرحلة السادسة

 :التكنولوجٌة 
 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 

 .نسخ البرنامج بصورتٌه الورقٌة واإللكترونٌة بالعدد الكافً لتطبٌق تجربة البحث .1
اختٌارعٌنة التطبٌق النهائً لبرنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة على أن تشمل  .2

ٌعرفون القراءة  ) سنة من الذكور واإلناث 35- 15العٌنة ثالث فئات فً المرحلة العمرٌة من 
وٌتم االعتماد فً ذلك على  ( الٌعرفون القراءة والكتابة نهائٌا – عائدون لألمٌة –والكتابة 

 .قوائم وإحصائٌات الهٌئة العامة لمحو المٌة وتعلٌم الكبار
تطبٌق البرنامج على العٌنة المختارة من الكبار والذٌن ثبت ارتفاع مستوى أمٌتهم التكنولوجٌة  .3

 .وفق نتائج تطبٌق االختبارات فً المرحلة الرابعة
تطبٌق اختبارات محو األمٌة التكنولوجٌة على العٌنة التً درست البرنامج من الكبار تطبٌقا  .4

 .بعدٌا
 .رصد النتائج ومعالجتها إحصائٌا ، وجدولة النتائج وتمثٌلها بٌانٌا  .5
 كتابة التقرٌر المتضمن نتائج قٌاس فاعلٌة البرنامج .6
  منح شهادة الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة : المرحلة السابعة: 

 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 
إعداد قاعدة بٌانات تضم أسماء الذٌن اجتازوا اختبارات الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة  .1

 .التكنولوجٌة ، والذٌن لم ٌجتازوها 
تصمٌم شهادة الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة بحٌث تحمل شعارات الجهات  .2

 .المشاركة فً تموٌل المشروع وتنفٌذه 
 .نسخ الشهادة بالعدد المطلوب للدفعة األولى  .3
 .كتابة بٌانات الدفعة األولى من المستحقٌن للشهادة  .4
 .اعتماد الشهادات بأختام الجهات المشاركة فً المشروع البحثً  .5
إقامة حفل لتسلٌم شهادات الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة للدفعة األولى من الكبار  .6

 .بحضور قٌادات الجهات المشاركة فً المشروع أو ممثلٌن عنهم
  كتابة التقرٌر الختامً للمشروع البحثً: المرحلة الثامنة: 

 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 
 .تجمٌع أجزاء المشروع البحثً ومخرجاته  .1
خطة  )قائمة محتوٌاته ، وفصوله : كتابة التقرٌر الختامً للمشروع البحثً بحٌث ٌشمل  .2

المشروع ـ الدراسة النظرٌة ـ  الدراسة المٌدانٌة ـ عرض النتائج وتفسٌرها ـ التوصٌات 
 .، قائمة المراجع ، قائمة المالحق  (والمقترحات

 .عرض التقرٌر الختامً للمشرع على ثالثة محكمٌن من الخبراء إلبداء الرأي حوله  .3
 . تعدٌل ماقد ٌشٌر إلٌه التحكٌم من مالحظات على التقرٌر الختامً للمشروع .4
 .وضع التقرٌر الختامً للمشروع فً صورته النهائٌة كمخرج من مخرجات المشروع البحثً .5
  نشر ورقة بحثٌة من المشروع البحثً والحصول على براءة اختراع : المرحلة التاسعة: 

 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 
 .إعداد ورقة بحثٌة مستلة من التقرٌر الختامً للمشروع البحثً  .1
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إرسال الورقة البحثٌة لمجلة تربوٌة متخصصة محكمة إقلٌمٌة أو دولٌة أٌهما أٌسر واتخاذ كافة  .2
 .اإلجراءات الالزمة لنشر البحث 

 .تنفٌذ ماقد ٌسفر عنه تحكٌم الورقة البحثٌة للنشر من مالحظات  .3
 .استالم ماٌفٌد بقبول البحث للنشر من المجلة المختارة كمخرج من مخرجات المشروع البحثً .4
اتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بالحصول على براءة اختراع للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة  .5

 .التكنولوجٌة
  وضع ألٌة االستمرارٌة للمشروع : المرحلة العاشرة: 

 :وذلك من خالل الخطوات التالٌة 
تحوٌل مركز منح الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة إلى وحدة ذات طابع خاص  .1

 .بكلٌة التربٌة جامعة بنها ٌدٌرها الباحث الرئٌس
اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بضرورة أن تكون شهادة الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة  .2

مسوغا للتعٌٌن فً وظائف العمال الفنٌٌن والمساعدٌن بالمصالح المختلفة ، وشرطا لحصول 
من الٌحملون مؤهال على رخصة القٌادة ، وتثبت هذه الشهادة لمن ٌحصل علٌها فً بطاقة 

الرقم القومً ، وأن تكون شرطا لترقٌة عمال الخدمات المعاونة إلى عمال فنٌٌن ، أو ترقٌتهم 
 .لفئة مالٌة أعلى ، وأن ٌمنح من ٌحصل علٌها من العاملٌن على عالوة مالٌة مناسبة

منح التراخٌص لجهات حكومٌة وغٌر حكومٌة لمنح الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة  .3
التكنولوجٌة تحت إشراف الجهات المشاركة فً المشروع مع مراعاة كافة حقوق الملكٌة 

 .الفكرٌة لتلك الجهات
تطوٌر البرنامج المقترح للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة واختباراته بحٌث ٌشمل  .4

 .كافة فئات المجتمع المصري وفق مستوٌات أخرى متدرجة تناسب كافة المستوٌات التعلٌمٌة 
تحوٌل الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة كمشروع قومً وعمل محاوالت لتسوٌقها  .5

 .عربٌا وإقلٌمٌا 
عمل مشاركات مع أٌة جهة دولٌة لتحوٌل الرخصة إلى رخصة دولٌة تتبناها إحدى المؤسسات  .6

 .المعنٌة كمؤسسة الٌونسكو أو غٌرها مع الحفاظ على حقوق الملكٌة الفكرٌة للجهات المشاركة
  تسلٌم المشروع : المرحلة الحادٌة عشرة: 
 .تجهٌز ملف مخرجات المشروع ووثائقه  .1
 .نسخ التقرٌر الختامً للمشروع بصورته النهائٌة نسخا ورقٌة وأخرى إلكترونٌة .2
 .تحدٌد الموعد المناسب لحفل تسلٌم المشروع باالتفاق بٌن األطراف المعنٌة .3
 .التخطٌط إلجراءات إقامة الحفل واتخاذ كافة التدابٌر الالزمة .4
إقامة حفل تسلٌم المشروع بمقر جامعة بنها وبحضور ممثلٌن لجمٌع الجهات الممولة والمنفذة  .5

 .للمشروع
  آلٌة اإلعالم واإلعالن عن المشروع : المرحلة الثانٌة عشرة: 
تصمٌم موقع للمشروع على شبكة اإلنترنت وصفحات رسمٌة على شبكات التواصل  -1

 االجتماعً
 عمل لوحات ومنشورات وكتٌبات وملصقات عن المشروع ونشرها -2
 عمل إعالنات مقروءة ومسموعة ومرئٌة ونشرها بوسائل اإلعالم مخفضة التكلفة -3
  المخرجات والعائد: 

 :تحددت مخرجات المشروع وعوائده فٌما ٌلً 
مركز مجهز إلكترونٌا لمنح الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة للكبار ٌمكن استخدامه  .1

 .كوحدة ذات طابع خاص لتقدٌم الخدمة لمن ٌرغب 
دراسة نظرٌة موسعة حول محو األمٌة التكنولوجٌة للكبار والتوجهات العالمٌة والتجارب  .2

الدولٌة فً هذا الشأن تفٌد فً تحدٌد موقع المجتمع المصري من تلك التجارب والتوجهات  
 .وتحدد إمكانٌة االستفادة من تلك التجارب ، ووضع مصر على خرٌطة العالم فً هذا االتجاه

قائمة بمجاالت محو األمٌة التكنولوجٌة وأبعادها التً ٌحتاج إلٌها الكبار عٌنة المشروع البحثً  .3
األمر الذي ٌفٌد فً تحدٌد احتٌاجات تلك الفئة فعلٌا فً مجال التنور التكنولوجً ، ومن ثم تقدٌم 

 .البرامج المناسبة لهم وفق تلك االحتٌاجات
األمر الذي ٌفٌد فً تحدٌد  (الورقٌة واإللكترونٌة  )اختبارات تحدٌد مستوى األمٌة التكنولوجٌة  .4

المستوى الحالً لألمٌة التكنولوجٌة للكبار عٌنة البحث بدقة ، وٌفٌد فً إعداد وتطوٌر 
 .اختبارات أخرى مماثلة لمستوٌات وفئات أخرى فً المجتمع المصري والعربً
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البرنامج المقترح للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة بوحداته الفرعٌة فً صورته  .5
الورقٌة واإللكترونٌة الذي ٌفٌد فً تدرٌب وتعلٌم الكبار مجاالت وأبعاد التنور التكنولوجً 
لمحو أمٌتهم تكنولوجٌا مما ٌنعكس إٌجابٌا على مواكبتهم للتوجهات العالمٌة ، وتفاعلهم مع 

كما ٌفٌد هذا البرنامج فً إعداد وتطوٌر . مجتمعهم بشكل أفضل ، وإتاحة فرص لحٌاة أفضل 
 .برامج أخرى لمستوٌات أخرى فً مجال التنور التكنولوجً ومحو األمٌة التكنولوجٌة

شهادة الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة التً تفٌد فً رفع مستوى الكبار عٌنة البحث  .6
ومن على شاكلتهم فً مجال التنور التكنولوجً ، ومن ثم عدم ارتدادهم لألمٌة مرة أخرى  

 .وتأهٌلهم لمواكبة التطورات التكنولوجٌة المحٌطة بهم
التقرٌر الختامً للمشروع الذي ٌمثل محاولة جادة ومتمٌزة لوضع مصر على خرٌطة العالم  .7

المتقدم فً التعاطً مع مشكلة محو األمٌة ، وتجاوز مفهوم محو أمٌة القراءة والكتابة لمحو 
األمٌة التكنولوجٌة ، حٌث ٌفتح هذا التقرٌر الباب لمزٌد من الدراسات والبحوث المصرٌة 

 .والعربٌة فً مجال محو األمٌة التكنولوجٌة
 المخاطر المتوقعة وكٌفٌة الحد منها: 

 :تحددت المخاطر المتوقعة فٌما ٌلً 
عدم استقرار األسعار الخاصة باألجهزة والتجهٌزات وارتفاعها بشكل مفاجئ تبعا لتحرك  .1

أسعار العملة الصعبة مما قد ٌربك خطة العمل للمشروع ، وٌمكن التغلب على ذلك بوضع ذلك 
 .فً الحسبان عند حساب التكلفة المالٌة ألنشطة المشروع 

عدم تعاون بعض أعضاء الفرٌق البحثً بالمستوى المطلوب ، وٌمكن التغلب على ذلك  .2
 .باستبدال العضو غٌر المتعاون بعضو آخر وفق آلٌة محددة

توقف التدفق المالً أو تأخره من أٌة جهة من الجهات الممولة للمشروع ، وٌمكن التغلب على  .3
ذلك بخطة مرنة للعمل تتٌح العمل فً أنشطة تحتمل تأخٌر التدفق المالً ، والبحث عن مصادر 

 .بدٌلة إذا استلزم األمر ذلك
عدم قناعة البعض بأهمٌة موضوع محو األمٌة التكنولوجٌة باعتبار أنها تأتً فً المرتبة الثانٌة  .4

بعد محو أمٌة القراءة والكتابة ، وٌمكن التغلب على ذلك من خالل فرٌق عمل المشروع 
وماٌنشره من ثقافة حول أهمٌة محو األمٌة التكنولوجٌة ، وأنها تتكامل مع محو أمٌة القراءة 
والكتابة ، وتدعمها ، وأنهما ٌجب أن ٌسٌرا فً خطٌن متوازٌٌن ، ألن التكنولوجٌا بطبٌعتها 
اقتحامٌة ، وتفرض نفسها علٌنا شئنا أم أبٌنا ، فكم من أمً الٌعرف القراءة والكتابة تضطره 

 .الظروف الستخدام التكنولوجٌا المتطورة من أجهزة االتصاالت الحدٌثة وغٌرها
صعوبة تجمٌع الكبار عٌنة البحث وفق الفئات المحددة فً خطة المشروع البحثً، وٌمكن  .5

التغلب على ذلك بتعدٌل الفئة العمرٌة المتاحة ، والتنسٌق مع الجهات المعنٌة فً هٌئة محو 
 .األمٌة وتعلٌم الكبار

أال ٌكون البرنامج المقترح للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة مواكبا لرغبات الكبار  .6
عٌنة البحث ، وٌمكن التغلب على ذلك من خالل تعدٌل أجزاء ووحدات البرنامج بما ٌتوافق مع 

 .رغباتهم 
أال ٌثبت البرنامج المقترح فعالٌته فً محو األمٌة التكنولجٌة للكبار عٌنة البحث ، وٌمكن التغلب  .7

على ذلك بمراعاة المنهجٌة البحثٌة العلمٌة فً تجرٌب البرنامج مبدئٌا قبل تعمٌمه واتخاذ الالزم 
 .نحو ما ٌضمن الحد األدنً لفعالٌته

أال تعترف بعض الجهات المعنٌة بأهمٌة شهادة الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة مما  .8
ٌهدد استمرارٌة المشروع ، وٌمكن التغلب على ذلك من خالل ضغط الجهات الممولة للمشروع 

على تلك الجهات المعنٌة ، والتوضٌح لهم مما ٌجعلهم ٌتخذون القرارات المناسبة التى تضمن 
 .استمرارٌة المشروع

 

 

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد برنامج
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 يهخص دراطح اندذوي نُاذح انًشزوع انثحثً وانعائذ يُه3-4

عرض ممخص دراسة (سم 1.5مسافة 14 مقاس Arial سطرا في الصفحة، فونت 30 )تينفيما ال يزيد عن صفحيتم 
عمى الجيات المستفيدة من المشروع البحثي، / الجدوى لناتج المشروع والعائد منو والتى تم اعدادىا بالمشاركة مع الجية 

مع إعتمادىا من  (1) بممحق  المشروع بعد االنتياء منوتحقيق أىدافاستمرارية أن يتم إرفاق دراسة جدوى متكاممة وخطة 
 .المستفيدة من المشروع (الجيات)الجية  (ممثمى)قبل الباحث الرئيسى لممشروع وممثل 

 

 
 

  ملخص دراسة الجدوى لناتج المشروع والعائد منه: 
ٌعد هذا المشروع البحثً مشروعا خدمٌا بالدرجة األولى ولٌس مشروعا استثمارٌا بشكل مباشر 

وعلٌه فإن جدواه االقتصادٌة تتحقق عندما ٌكون العائد منه الٌقل عن تكالٌف تنفٌذه واستمرارٌته  
 :وعلى ذلك تتحدد جدوى المشروع والعائد منه فٌما ٌلً 

ٌضع مصر على خرٌطة العالم المتقدم فً تجاوز محو أمٌة القراءة والكتابة إلى محو األمٌة  .1
 .التكنولوجٌة

ٌرفع مستوى الكبار الذٌن تم محو أمٌتهم فً القراءة والكتابة خصوصا من هم فً سن الشباب  .2
 سنة فً التنور والوعً التكنولوجً ، مما ٌجعلهم قادرٌن على التفاعل اإلٌجابً 35 إلى 15من 

لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ، ومما ٌؤهلهم لفرص عمل وفرص حٌاتٌة أفضل ، ومما ٌؤمنهم من 
 .الوقوع ضحاٌا للتعامل غٌر األخالقً مع التكنولوجٌا وتطبٌقاتها

ٌعكس محو األمٌة التكنولوجٌة أثرا إٌجابٌا نحو المزٌد من التعلم ، فٌدعم محو أمٌة القراءة  .3
 .والكتابة ، ومن ثم ٌمنع الكبار من االرتداد إلى األمٌة مرة أخرى

للمشروع عائد اقتصادي واستثماري كبٌر بشكل غٌر مباشر ، حٌث ٌركز على االستثمار فً  .4
البشر خصوصا فً تلك المرحلة العمرٌة المهمة ، فرفع مستوى التنور والوعً التكنولوجً لدى 
الكبار ٌجعلهم قادرٌن على التعامل بشكل أفضل مع التكنولوجٌا ومن ثم ٌحافظون على األجهزة 

والمعدات التكنولوجٌة التً ٌتعاملون معها ، فٌطول عمرها االفتراضً ، وٌوفر أموال طائلة من 
سوء االستخدام ، كما ٌجعلهم أقل عرضة لعملٌات النصب واالحتٌال التً تتم عن طرٌق 

 .تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الحدٌثة فتكلفهم أمواال طائلة
ٌوفر المشروع فرص عمل للعدٌد من الشباب الراغبٌن فً العمل كمدربٌن للرخصة المصرٌة  .5

لمحو األمٌة التكنولوجٌة ، والراغبٌن فً إقامة مراكز مرخصة لمنح شهادة الرخصة من خالل 
 .التعاقد مع المشروع

 :للمشروع عائد استثماري مباشر ٌضمن استمرارٌة المشروع من خالل .6
  الرسوم المحصلة لمن ٌرغب الحصول على برنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة

 (ج للدورة تدرٌبا وتعلٌما مع الكتاب وال سً دي200 )التكنولوجٌة من المركز 
   الرسوم المحصلة عن دخول اختبارات الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة 

 جنٌها لكل 20 ج لكل اختبار للمرة األولى ، و10 )للحصول على شهادتها من المركز 
 (اختبار عند تكرار دخوله لمرات أخرى 

 500 ج رسوم الترخٌص التً ٌمنحها المركزللجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة التً ترغب
فً إقامة مراكز لمنح تلك الرخصة فً جمٌع المحافظات المصرٌة تحت إشراف إدارة 

 .المشروع
  50 ج الرسوم المحصلة عن كل شهادة من الشهادات المعتمدة التً ٌمنحها المشروع 

 .للدارسٌن لدٌه او الدارسٌن فً أي مركز معتمد 
 200ج رسوم تدرٌب المركز لكل مدرب من المدربٌن المعتمدٌن لمحو األمٌة التكنولوجٌة . 

على أن ٌعاد النظر فً هذه الرسوم كل فترة بمعرفة البا حث الرئٌس والجهات المشاركة بما 
 .الٌخل بحقوق الملكٌة الفكرٌة والمستحقات المالٌة المترتبة علٌها

 

 

 

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
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  وانرًىَمخطح انعًم وانرُفُذ: انزاتعانفصم 

يصفىفح اإلطار انًُطمٍ  4-1

المؤدٌة لهذه  ٌجب توضٌح األنشطة، كما لكل مخرج  تحدٌد المؤشرات وفروض العمل للمشروع البحثى المقترح، من خاللألهداف المحددةالمستهدفة لمخرجات  تحقٌق الٌةكٌفتحدٌد  التالً ٌتم فى الجدول
. ( أخرىمواد، أجهزة، برمجٌات،موارد بشرٌة، )المخرجات، والزمن والموارد الالزمة للتنفٌذ 

 

  انًغزٓذفخانًخشعبد

 (يؾذدح)

 يؤششاد انُغبػ

 (لبثهخ نهمٛبط)
  انشئٛغٛخاألَشطخ

يغئٕنٛخ 

 انزُفٛز

انًٕاسد 

انالصيخ 

نهزُفٛز 

 انزكهفخ فزشح انزُفٛز

 النهاٌة انجذاٚخ
رًٕٚم 

 انجشَبيظ

رًٕٚم 

 انغبيؼخ

رًٕٚم 

انغٓخ 

 انًغزفٛذح

 اإلعًبنٙ

 يشكض يغٓض نًُؼ -1

انشخصخ انًصشٚخ 

نًؾٕ األيٛخ 

انزكُٕنٕعٛخ ٚغغ 

 25ػهٗ األلم ػذد 

 27يزذسثب ثؼذد 

عٓبص كًجٕٛرش 

يزصهٍٛ ثشجكخ 

 .ٔعٓبص عشفش 

اعزالو انًشكض  -

كبيم انًشافك 

ٔانزأصٛش 

ٔاألعٓضح ٔفك 

انًٕاصفبد انفُٛخ 

 انًطهٕثخ

  اخزٛبس انًكبٌ انًُبعت نهًشكض1-1
يٕاسد  فشٚك فُٙ

 ثششٚخ

انشٓش 

 األٔل

انشٓش 

 األٔل

- - - - 

 اعزكًبل يشافك انًشكض ٔفشػ األسضٛبد 1-2

 ٔانغزبئش

يٕاسد  فشٚك فُٙ

 ثششٚخ ٔيٕاد

انشٓش 

 األٔل 

انشٓش 

 األٔل

 ط11000 2750 1100 7150

 ٔضغ انًٕاصفبد انفُٛخ ألصبس انًشكض 1-3

 ٔاعٓضرّ ٔرغٓٛضارّ 
يٕاسد  فشٚك فُٙ 

 ثششٚخ

انشٓش 

 انضبَٙ 

انشٓش 

 انضبَٙ 

 ط3000 750 300 1950

 طشػ انًٕاصفبد ػهٗ انششكبد انًخزصخ 1-4

 ٔاعزمجبل انؼشٔض

فشٚك 

 انًشزشٚبد

يٕاسد 

 ثششٚخ

انشٓش 

 انضبَٙ 

انشٓش 

 انضبنش 

 ط1500 375 150 975

  دساعخ انؼشٔض انفُٛخ ٔانًبنٛخ ٔانزشعٛخ1-5
فشٚك ٔضغ 

 انًٕاصفبد

يٕاسد 

 ثششٚخ

انشٓش 

 انضبنش 

انشٓش 

 انضبنش

 ط3000 750 300 1950

  رٕسٚذ ٔرشكٛت األصبس ٔاألعٓضح 1-6

فشٚك 

 انًشزشٚبد

يٕاسد 

ثششٚخ 

ٔأصبس 

 ٔأعٓضح

انشٓش 

 انشاثغ

انشٓش 

 انخبيظ

 ط1500 375 150 975

 اعزالو انًشكض ٔانزغٕٚخ انًبنٛخ نًغزؾمبد 1-7

 انششكبد

 فشٚك فُٙ

يؾبعت 

 انًششٔع

 يٕاسد ثششٚخ

ٔأصبس 

 ٔأعٓضح

انشٓش 

 انغبدط

انشٓش 

 انغبثغ

 ط215000 53750 21500 139750

 ط235000 58750 23500 152750 1إعًبل ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 دساعخ َظشٚخ -2

 يٕعؼخ نهًششٔع

رمشٚش انذساعخ  -

انُظشٚخ نهًششٔع 

 ثصٕسرّ انُٓبئٛخ
 

  عًغ انًبدح انؼهًٛخ ٔفشصْب2-1
يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ

كزت ٔيشاعغ 

 ثؾضٛخ

انشٓش 

 األٔل

انشٓش 

 األٔل

 ط6000 1500 600 3900

 ط6000 1500 600 3900انشٓش انشٓش يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ يغؼ انجؾٕس ٔانذسعبد انغبثمخ راد انصهخ 2-2
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 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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يغالد  ثبنًششٔع  

 ٔدٔسٚبد
 انضبَٙ انضبَٙ

 رشعًخ انذساعبد ٔانًششٔػبد ٔانجشايظ 2-3

 األعُجٛخ راد انصهخ

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ

ٔخذيبد 

 ثؾضٛخ

انشٓش 

 انضبنش
انشٓش 

 انضبنش

 ط                                                                                                                                 3000 750 300 1950

  صٛبغخ ٔرؾشٚش رمشٚش انذساعخ انُظشٚخ2-4
يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ

انشٓش 

 انشاثغ

انشٓش 

 انشاثغ

975 150 375 1500 

  رؾكٛى رمشٚش انذساعخ انُظشٚخ2-5
يٕاسد   خجشاء3

 ثششٚخ

انشٓش 

 انخبيظ

انشٓش 

 انخبيظ

975 150 375 1500 

  رؼذٚم يالؽظبد انزؾكٛى2-6
يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ

انشٓش 

 انخبيظ

انشٓش 

 انغبدط

650 100 250 1000 

  َغخ انذساعخ انُظشٚخ َٓبئٛب2-7
عكشربسٚخ 

 ٔخذيبد

يٕاسد 

 ثششٚخ

انشٓش 

 انغبدط

انشٓش 

 انغبدط

650 100 250 1000 

 ط20000 5000 2000 13000 2إعًبنٙ ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 لبئًخ يغبالد -3

يؾٕ األيٛخ 

انزكُٕنٕعٛخ 

 ٔأثؼبدْب نهكجبس

انمبئًخ ثصٕسرٓب  -

 انُٓبئٛخ

 اشزمبق لبئًخ يجذئٛخ ثًغبالد ٔأثؼبد  يؾٕ 3-1

 األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ نهكجبس
يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ

ٔخذيبد 

 ثؾضٛخ

انشٓش 

 انغبدط

انشٓش 

 انغبثغ

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

إػذاد اعزجٛبٌ نهخجشاء ؽٕل يغبالد يؾٕ 2- 3

األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ ٔأثؼبدْب ٔضجطّ ٔرطجٛمّ 
 .ٔرفشٚغ َزبئغّ  ( 50 )ػهٗ ػذد يٍ انخجشاء 

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ

ٔخذيبد 

 ثؾضٛخ

انشٓش 

 انغبثغ

انشٓش 

 انضبيٍ

 ط                                                                                                                                 3000 750 300 1950

إػذاد اعزجٛبٌ نهكجبس ؽٕل اؽزٛبعبرٓى يٍ 3-3

يغبالد يؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ ٔأثؼبدْب 

ٔرطجٛمّ ػهٗ ػُٛخ يُبعجخ يٍ انكجبس يؾٕس 
 ٔرفشٚغ َزبئغّ ( 300 )اًْبو انًششٔع انجؾضٙ 

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ

ٔخذيبد 

 ثؾضٛخ
انشٓش 

 انضبيٍ

انشٓش 

 انضبيٍ

 ط4000 1000 400 2600

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ . صٛبغخ انمبئًخ انُٓبئٛخ ثأْى انًغبالد ٔاألثؼبد3-4

 انضبيٍ

انشٓش 

 انضبيٍ

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

 ػشض انمبئًخ ػهٗ ػذد يٍ انًؾكًٍٛ 3-5

 .نضجطٓب

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ   خجشاء5

 انزبعغ

انشٓش 

 انزبعغ

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ . رؼذٚم انمبئًخ ٔفك يشئٛبد انًؾكًٍٛ 3-6

 انزبعغ

انشٓش 

 انزبعغ

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

  

عكشربسٚخ   َغخ انمبئًخ فٙ صٕسرٓب انُٓبئٛخ 3-7

 ٔخذيبد

يٕاسد ثششٚخ 

ٔخذيبد 

 ثؾضٛخ

انشٓش 

 انزبعغ

انشٓش 

 انزبعغ

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

 ط12000 3000 1200 7800 3إعًبل ركهفخ أَشطخ انًخشط 
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  . المخرجاتإلدراج كافة إضافة سطور إضافٌة ٌتم- 
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  انًغزٓذفخانًخشعبد

 (يؾذدح)

 يؤششاد انُغبػ

 (لبثهخ نهمٛبط)
  انشئٛغٛخاألَشطخ

يغئٕنٛخ 

 انزُفٛز

انًٕاسد 

انالصيخ 

نهزُفٛز 

 انزكهفخ فزشح انزُفٛز

 النهاٌة انجذاٚخ
رًٕٚم 

 انجشَبيظ

رًٕٚم 

 انغبيؼخ

رًٕٚم انغٓخ 

 انًغزفٛذح
 اإلعًبنٙ

 اخزجبساد رؾذٚذ -4

يغزٕٖ األيٛخ 

 انزكُٕنٕعٛخ نهكجبس  
 

اخزجبساد رؾذٚذ  -

يغزٕٖ األيٛخ 

انزكُٕنٕعٛخ 

نهكجبس ثصٕسرٓب 

انُٓبئٛخ ثُغخزٛٓب 

انٕسلٛخ 

 ٔاإلنكزشَٔٛخ

 ٔضغ عذأل يٕاصفبد االخزجبساد ٔفك لبئًخ 4-1

 يغبالد يؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ ٔأثؼبدْب
يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ

انشٓش 

 انزبعغ

انشٓش 

 انزبعغ

 ط1500 375 150 975

 صٛبغخ أعئهخ االخزجبساد ثطشٚمخ يصٕسح 4-2

 رُبعت يغزٕٖ انكجبس ػُٛخ انجؾش

يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ ٔيٕاد

انشٓش 

 انزبعغ  

انشٓش 

 انؼبشش

 ط2500 625 250 1625

  ٔضغ انصٕسح انًجذئٛخ نالخزجبساد4-3
يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ

انشٓش 

 انؼبشش 

انشٓش 

 انؼبشش 

 ط1500 375 150 975

  ثشيغخ االخزجبساد نصٕسح إنكزشَٔٛخ يُبعجخ4-4
يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

ثششٚخ 

 ٔثشيغٛبد

انشٓش 

 انؼبشش 

انشٓش 

 انؼبشش 

 ط8000 2000 800 5200

 ػشض االخزجبساد ػهٗ ػذد يٍ انًؾكًٍٛ 4-5

 نضجطٓب

يٕاسد   خجشاء5

 ثششٚخ

انشٓش 

 انؼبشش 

انشٓش 
11 

 ط1500 375 150 975

 رطجٛك رغشٚجٙ نالخزجبساد ػهٗ ػُٛخ يؾذٔدح  4-6

 يٍ انكجبس نضجظ خصبئصٓب اإلؽصبئٛخ 

يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ 

انشٓش 
11 

انشٓش 
11 

 ط                                                                                                                                 2000 500 200 1300

 رؼذٚم االخزجبساد ٔفك يالؽظبد انزؾكٛى 4-7

 َٔزبئظ انزطجٛك انزغشٚجٙ

يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ

انشٓش 
11 

انشٓش 
11 

 ط1500 375 150 975

 ٔضغ االخزجبساد فٙ صٕسرٓب انُٓبئٛخ 4-8

 ثُغخزٛٓب انٕسلٛخ ٔاإلنكزشَٔٛخ

يٕاسد  عكشربسٚخ

 ثششٚخ ٔيٕاد

انشٓش 
11 

انشٓش 
11 

 ط1500 375 150 975

 ط20000 5000 2000 13000 4إعًبل ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 رمشٚش َزبئظ رطجٛك -5

االخزجبساد ػهٗ 

ػُٛخ يٕعؼخ يٍ 

 انكجبس

رمشٚش َزبئظ  -

رطجٛك اخزجبساد 

رؾذٚذ يغزٕٖ 

األيٛخ 

 انزكُٕنٕعٛخ
 

 

 َغخ االخزجبساد ثبنؼذد انًطهٕة نهزطجٛك 5-1

 .انًٛذاَٙ ػهٗ انكجبس ػُٛخ انجؾش
 

يٕاسد ثششٚخ   فشٚك ثؾضٙ

ٔيٕاد 

 ٔثشيغٛبد

انشٓش 
11 

انشٓش 
11 

 ط6000 1500 600 3900

 رطجٛك االخزجبساد ػهٗ ػُٛخ يٕعؼخ يٍ انكجبس 5-2

نزؾذٚذ انًغزٕٖ انفؼهٙ انؾبنٙ نأليٛخ 
 .( فشدا 1000 )انزكُٕنٕعٛخ نذٚٓى 

يٕاسد ثششٚخ   فشٚك ثؾضٙ

انشٓش  ٔخذيبد
11 

انشٓش 
12 

 ط8000 2000 800 5200

 رفشٚغ َزبئظ رطجٛك االخزجبساد ٔيؼبنغزٓب 5-3

 .إؽصبئٛب 

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ

ٔخذيبد 

 ثؾضٛخ

انشٓش 
12 

انشٓش 
12 

 ط                                                                                                                                 3000 750 300 1950
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 . عذٔنخ انُزبئظ ٔرًضٛهٓب ثٛبَٛب 5-4

 
يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ

انشٓش 
12 

انشٓش 
12 

 ط1500 375 150 975

 كزبثخ رمشٚش َزبئظ رطجٛك االخزجبساد- 5-5
يٕاسد  فشٚك ثؾضٙ

 ثششٚخ

انشٓش 
12 

انشٓش 
12 

 ط1500 375 150 975

 ط20000 5000 2000 13000 5إعًبنٙ ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 انجشَبيظ انًمزشػ -6
نهشخصخ انًصشٚخ 

نًؾٕ األيٛخ 
 :انزكُٕنٕعٛخ 

 

ثشَبيظ انشخصخ  -
انًصشٚخ نًؾٕ 

األيٛخ 
انزكُٕنٕعٛخ 

ثصٕسرّ انُٓبئٛخ 
ثصٕسرّٛ انٕسلٛخ 

 ٔاإلنكزشَٔٛخ

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ فشٚك ثؾضٙ  رصًٛى انجشَبيظ ثصٕسرّ األٔنٛخ6-1
9 

انشٓش 
10 

 ط25000 6250 2500 16250

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك فُٙ  ثشيغخ انجشَبيظ ثصٕسح إنكزشَٔٛخ 6-2
ٔيٕاد 

 ٔثشيغٛبد

انشٓش 
10 

انشٓش 
11 

 ط18000 4500 1800 11700

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ  خجشاء5  رؾكٛى انجشَبيظ 6-3
11 

انشٓش 
11 

 ط2500 625 250 1625

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ  رغشٚت انجشَبيظ ػهٗ ػُٛخ يؾذٔدح6-4
 ٔيٕاد

انشٓش 
11 

انشٓش 
11 

 ط1500 375 150 975

 رؼذٚم انجشَبيظ ٔفك يالؽظبد انزؾكٛى 6-5
 ٔانزغشٚت

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ فشٚك ثؾضٙ
11 

انشٓش 
12 

 ط1500 375 150 975

  كزبثخ انصٛغخ انُٓبئٛخ نهجشَبيظ انُغخخ انٕسلٛخ 6-6
 ٔانُغخخ اإلنكزشَٔٛخ

فشٚك ثؾضٙ 
 ٔفُٙ

يٕاسد ثششٚخ 
ٔثشيغٛبد 

 ٔيٕاد

انشٓش 
12 

انشٓش 
12 

 ط1500 375 150 975

 ط50000 ط12500 ط5000 ط32500 6إعًبنٙ ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 رمشٚش َزبئظ لٛبط -7
فبػهٛخ انجشَبيظ 

انًمزشػ نهشخصخ 
انًصشٚخ نًؾٕ 

األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ          
  :(رغشثخ انجؾش  )

 

رمشٚش َزبئظ لٛبط  -
فبػهٛخ انجشَبيظ 

 انًمزشػ 

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ فشٚك ثؾضٙ  ٔضغ خطخ رغشثخ انجؾش7-1
13 

انشٓش 
13 

 ط2500 625 250 1625

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ  رغٓٛض يزطهجبد رغشثخ انجؾش َٔغخ ادٔار7-2ّ
 ٔيٕاد 

انشٓش 
13 

انشٓش 
13 

 ط12000 3000 1200 7800

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ فشٚك ثؾضٙ  رؾذٚذ ػُٛخ انجؾش ٔإعشاءاد اخزٛبسْب7-3
13 

انشٓش 
13 

 ط2500 625 250 1625

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ فشٚك ثؾضٙ  رطجٛك انجشَبيظ ػهٗ أفشاد انؼُٛخ ثفئبرٓب انضالس7-4
13 

انشٓش 
15 

 ط20000 7500 3000 19500

 رطجٛك اخزجبساد األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ ثؼذ دساعخ 7-5
 انجشَبيظ ألفشاد انؼُٛخ

 انشٓش يٕاسد ثششٚخ فشٚك ثؾضٙ
15 

انشٓش 
15 

 ط8000 2000 800 5200

 انشٓش يٕاسد ثششٚخ فشٚك ثؾضٙ  رفشٚغ َزبئظ رغشثخ انجؾش ٔيؼبنغزٓب إؽصبئٛب7-6
15 

 انشٓش
15 

 ط2500 625 250 1625

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك ثؾضٙ  كزبثخ َٔغخ رمشٚش َزبئظ لٛبط فبػهٛخ انجشَبيظ7-7
 ٔخذيبد

 انشٓش
15 

 انشٓش
15 

 ط2500 625 250 1625

 ط50000 ط12500 ط5000 ط32500 7إعًبل ركهفخ أَشطخ انًخشط 
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  انًغزٓذفخانًخشعبد
 (يؾذدح)

 يؤششاد انُغبػ
  انشئٛغٛخاألَشطخ (لبثهخ نهمٛبط)

يغئٕنٛخ 
 انزُفٛز

انًٕاسد 
انالصيخ 
نهزُفٛز 

 انزكهفخ فزشح انزُفٛز

رًٕٚم  النهاٌة انجذاٚخ
 انجشَبيظ

رًٕٚم 
 انغبيؼخ

رًٕٚم 
انغٓخ 

 انًغزفٛذح
 اإلعًبنٙ

 يُؼ شٓبدح -8
انشخصخ انًصشٚخ 

نًؾٕ األيٛخ 
 :انزكُٕنٕعٛخ 

 

لبئًخ انؾبصهٍٛ  -

ػهٗ شٓبدح 

انشخصخ 

انًصشٚخ نًؾٕ 

األيٛخ 

 انزكُٕنٕعٛخ

 إػذاد لبػذح ثٛبَبد رضى أعًبء انزٍٚ اعزبصٔا 8-1
اخزجبساد انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ 

 .انزكُٕنٕعٛخ ، ٔانزٍٚ نى ٚغزضْٔب 

 يٕاسد ثششٚخ عكشربسٚخ
انشٓش 

16 
انشٓش 

16 

 ط2500 625 250 1625

 رصًٛى شٓبدح انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ 8-2
انزكُٕنٕعٛخ ثؾٛش رؾًم شؼبساد انغٓبد 

 .انًشبسكخ فٙ رًٕٚم انًششٔع ٔرُفٛزِ 

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك فُٙ

 ٔيٕاد
انشٓش 

16   
انشٓش 

16 

 ط1500 375 150 975

 . َغخ انشٓبدح ثبنؼذد انًطهٕة8-3
يٕاسد ثششٚخ  فشٚك فُٙ 

 ٔيٕاد

انشٓش 
16  

انشٓش 
17  

 ط5000 2500 1000 6500

 كزبثخ ثٛبَبد انذفؼخ األٔنٗ يٍ انًغزؾمٍٛ 8-4
 .نهشٓبدح 

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك فُٙ

 ٔيٕاد

انشٓش 
17  

انشٓش 
17  

 ط3000 1500 600 3900

 اػزًبد انشٓبداد ثأخزبو انغٓبد انًشبسكخ فٙ 8-5
 .انًششٔع انجؾضٙ 

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ عكشربسٚخ
17  

انشٓش 
17 

 ط1500 375 150 975

 إلبيخ ؽفم نزغهٛى شٓبداد انشخصخ انًصشٚخ 8-6
نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ نهذفؼخ األٔنٗ يٍ 

انكجبس ثؾضٕسلٛبداد انغٓبد انًشبسكخ فٙ 
 .انًششٔع أٔ يًضهٍٛ ػُٓى

فشٚك 
 انًششٔع

يٕاسد ثششٚخ 

ٔيٕاد 

 ٔخذيبد

انشٓش 
17 

انشٓش 
17 

 ط6500 2500 1000 6500

 ط20000 5000 2000 13000 8إعًبل ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 انزمشٚش انخزبيٙ -9
 :نهًششٔع انجؾضٙ 

 

انزمشٚش انخزبيٙ  -

 نهًششٔع انجؾضٙ

 

 

 . رغًٛغ أعضاء انًششٔع انجؾضٙ ٔيخشعبرّ 9-1
 

فشٚك 
 ثؾضٙ

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ  
16 

انشٓش 
16 

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

 كزبثخ انزمشٚش انخزبيٙ نهًششٔع انجؾضٙ ثكم 9-2
 أعضائّ

فشٚك 
 ثؾضٙ

يٕاسد ثششٚخ  

 ٔخذيبد

انشٓش 
16 

انشٓش 
17 

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

 1000 250 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         650  17انشٓش  17انشٓش يٕاسد ثششٚخ   عكشربسٚخ  َغخ انزمشٚش انخزبيٙ نهًششٔع 9-3

 1000 250 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         650  18انشٓش 17انشٓش  يٕاسد ثششٚخ   خجشاء3 . رؾكٛى انزمشٚش انخزبيٙ نهًششع9-4

 . رؼذٚم انزمشٚش انخزبيٙ نهًششٔع  9-5
 

فشٚك 
 ثؾضٙ

يٕاسد 
 ثششٚخ

انشٓش 
18 

انشٓش 
18 

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

َغخ انزمشٚش انُٓبئٙ نهًششٔع  فٙ صٕسرّ - 9-6
 انُٓبئٛخ ، ثؼذح َغخ ٔسلٛخ يغهذح

فشٚك فُٙ 
ٔعكشربس

 ٚخ

يٕاسد 
 ثششٚخ

انشٓش 
18 

انشٓش 
18 

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 
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 ط6000 ط1500 ط600 ط3900 9إعًبنٙ ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 َشش ٔسلخ ثؾضٛخ  -10
يٍ رمشٚش 

انًششٔع انجؾضٙ 
ٔانؾصٕل ػهٗ 

ثشاءح اخزشاع 
نهشخصخ 

انًصشٚخ نًؾٕ 
األيٛخ 

 :انزكُٕنٕعٛخ
 

خطبة انمجٕل  -

نهُشش نٕسلخ 

ثؾضٛخ يٍ انزمشٚش 

انخزبيٙ 

نهًششٔع ثًغهخ 

رشثٕٚخ 

يزخصصخ 

 إلهًٛٛخ أٔ دٔنٛخ

ثشاءح اخزشاع  -

نهشخصخ 

انًصشٚخ نًؾٕ 

األيٛخ 

 انزكُٕنٕعٛخ

 إػذاد ٔسلخ ثؾضٛخ يغزهخ يٍ انزمشٚش انخزبيٙ 10-1
 .نهًششٔع انجؾضٙ 

فشٚك 
 ثؾضٙ

انشٓش  يٕاسد ثششٚخ
16 

انشٓش 
17 

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

 إسعبل انٕسلخ انجؾضٛخ نًغهخ رشثٕٚخ 10-2
 يزخصصخ يؾكًخ إلهًٛٛخ أٔ دٔنٛخ أًٚٓب أٚغش 

انجبؽش 
 انشئٛظ

يٕاسد ثششٚخ 

 ٔخذيبد 
انشٓش 

17 
انشٓش 

17 

- - - - 

 ارخبر كبفخ اإلعشاءاد انالصيخ نُشش انجؾش 10-3
 .ثًب فٛٓب عذاد ركهفخ انُشش 

انجبؽش 
 انشئٛظ

يٕاسد ثششٚخ 

 ٔخذيبد

انشٓش 
17 

انشٓش 
17 

 ط1500 375 150 975

 رُفٛز يبلذ ٚغفش ػُّ رؾكٛى انٕسلخ انجؾضٛخ 10-4
 .نهُشش يٍ يالؽظبد 

فشٚك 
 ثؾضٙ

يٕاسد ثششٚخ 

 ٔيٕاد

انشٓش 
17 

انشٓش 
18 

650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 250 1000 

 إػبدح إسعبل انٕسلخ انجؾضٛخ ثصٕسرٓب 10-5
 انُٓبئٛخ نهًغهخ 

انجبؽش 
 انشئٛظ

يٕاسد ثششٚخ 

 ٔخذيبد

انشٓش 
18 

انشٓش 
18 

- - - - 

  اعزالو يبٚفٛذ لجٕل انٕسلخ انجؾضٛخ نهُشش يٍ 10-6
 .انًغهخ

انجبؽش 
 انشئٛظ

يٕاسد ثششٚخ  

 ٔخذيبد

انشٓش 
18 

انشٓش 
18 

- - - - 

 انؾصٕل ػهٗ ثشاءح اخزشاع نهشخصخ 10-7
 انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ

انجبؽش 
 انشئٛظ

يٕاسد ثششٚخ  

 ٔخذيبد
 18انشٓش 18انشٓش

 ط1500 375 150 975

 ط5000 1250 ط500 ط3250 10إعًبنٙ ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 أنٛخ  -11
االعزًشاسٚخ 

نهًششٔع  
ٔرغهٛى 

 :انًششٔع 
 

يهف يخشعبد  -
انًششٔع فٙ 

 يشؽهزّ األٔنٗ 
خطبة رغهٛى  -

ٔرغهى 
 انًششٔع

فشٚك   ٔضغ آنٛخ اعزًشاسٚخ انًششٔع ٔرؾكًٛٓب11-1
 ثؾضٙ

 يٕاسد ثششٚخ
  18انشٓش  18انشٓش

 ط2500 625 250 1625

فشٚك   رغٓٛض يهف يخشعبد انًششٔع ٔٔصبئم11-2ّ
 ثؾضٙ 

يٕاسد ثششٚخ 

 ٔيٕاد 

انشٓش 
18 

انشٓش 
18 

 ط2500 625 250 1625

فشٚك  . ٔضغ خطخ ؽفم رغهٛى انًششٔع3- 11
 ثؾضٙ

 يٕاسد ثششٚخ
  18انشٓش  18انشٓش

 ط1500 375 150 975

 إلبيخ يؤرًش خزبيٙ نزغهٛى انًششٔع ثًمش عبيؼخ 11-4

ثُٓب ٔثؾضٕس يًضهٍٛ نغًٛغ انغٓبد انًًٕنخ 

 .ٔانًُفزح نهًششٔع ٔدػٕح انًٓزًٍٛ ٔانًخزصٍٛ

فشٚك 
 انًششٔع

يٕاسد ثششٚخ 

ٔخذيبد  

 ٔرغٓٛضاد

انشٓش 
18 

انشٓش 
19 

 ط13500 3375 1350 8775

 ط20000 ط5000 ط2000 ط13000 11إعًبل ركهفخ أَشطخ انًخشط 

آنٛخ اإلػالو  -12
ٔاإلػالٌ ػٍ 

 انًششٔع 

يٕلغ نهًششٔع  -
ػهٗ شجكخ 

 اإلَزشَذ
إػالَبد داخهٛخ  -

ٔخبسعٛخ  
يمشٔءح 

ٔيغًٕػخ 
 ٔيشئٛخ

 رصًٛى يٕلغ نهًششٔع ػهٗ شجكخ اإلَزشَذ 12-1
ٔصفؾبد سعًٛخ ػهٗ شجكبد انزٕاصم 

 االعزًبػٙ

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك فُٙ

ٔثشيغٛبد 

 ٔخذيبد

  1انشٓش 
انشٓش 

18 

 ط20000 5000 2000 13000

 ػًم نٕؽبد ٔيُشٕساد ٔكزٛجبد ٔيهصمبد 12-2
 ػٍ انًششٔع َٔششْب

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك فُٙ

ٔثشيغٛبد 

 ٔخذيبد

  1انشٓش 
انشٓش 

18 

 ط30000 7500 3000 19500

 ػًم إػالَبد يمشٔءح ٔيغًٕػخ ٔيشئٛخ 12-3
 َٔششْب ثٕعبئم اإلػالو يخفضخ انزكهفخ

يٕاسد ثششٚخ  فشٚك فُٙ

ٔثشيغٛبد 
  1انشٓش 

انشٓش 
18 

 ط50000 12500 5000 32500
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 ٔخذيبد

 ط100000 ط25000 ط10000 ط65000 12إعًبل ركهفخ أَشطخ انًخشط 

 

  اإلطار انشيٍُ ألَشطح انًشزوع تانكايم4-2

 .ٌتم تحدٌد إطار زمنً مفصل ألنشطة المشروع، فً الجدول األتً، موضحا الفترة الزمنٌة لكل نشاط على حده

وٌلزم إلنهاء أى مشروع بحثى بنجاح أن ٌتم االلتزام بتطبٌق نتائج المشروع البحثى الذى تم تموٌله لحل المشكلة البحثٌة من خالل الجهة المستفٌدة من المشروع عالوة على التقدم لنشر بحث واحد على 

مع االلتزام بأن ٌتم إدراج نتائج المشروع البحثى . أوالتقدم للحصول على براءة إختراع /، و( (ISI web of Knowledgeقاعدة بٌانات ب(Impact  Factor)األقل فى مجلة محكمة دولٌة ذات معامل تأثٌر 

 .فى تطوٌر مقررات المرحلتٌن األولى والدراسات العلٌا بالبرامج التعلٌمٌة ذات الصلة

 *َشبطالانكٕد 
 (ثبنشٓش)صيٍ انًششٔع 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  √  اخزٛبس انًكبٌ انًُبعت نهًشكض1-1 1-1

                 √ √  اعزكًبل يشافك انًشكض 1-2 1-2

                 √ √  ٔضغ انًٕاصفبد انفُٛخ ألصبس انًشكض ٔاعٓضرّ ٔرغٓٛضارّ 1-3 1-3

                √ √   طشػ انًٕاصفبد ػهٗ انششكبد انًخزصخ ٔاعزمجبل انؼشٔض1-4 1-4

                √    دساعخ انؼشٔض انفُٛخ ٔانًبنٛخ ٔانزشعٛخ1-5 1-5

              √ √     رٕسٚذ ٔرشكٛت األصبس ٔاألعٓضح 1-6 1-6

             √       اعزالو انًشكض ٔانزغٕٚخ انًبنٛخ نًغزؾمبد انششكبد1-7 1-7

                  √  عًغ انًبدح انؼهًٛخ ٔفشصْب2-1 2-1

                 √   يغؼ انجؾٕس ٔانذسعبد انغبثمخ راد انصهخ ثبنًششٔع 2-2 2-2

                √    رشعًخ انذساعبد ٔانًششٔػبد ٔانجشايظ األعُجٛخ راد انصهخ2-3 2-3

               √     صٛبغخ ٔرؾشٚش رمشٚش انذساعخ انُظشٚخ2-4 2-4

             √ √      رؾكٛى رمشٚش انذساعخ انُظشٚخ2-5 2-5
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             √ √      رؼذٚم يالؽظبد انزؾكٛى2-6 2-6

             √       َغخ انذساعخ انُظشٚخ َٓبئٛب2-7 2-7

            √ √       اشزمبق لبئًخ يجذئٛخ ثًغبالد ٔأثؼبد  يؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ نهكجبس3-1 3-1

إػذاد اعزجٛبٌ نهخجشاء ؽٕل يغبالد يؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ 2- 3 3-2

ٔرفشٚغ   ( 50 )ٔأثؼبدْب ٔضجطّ ٔرطجٛمّ ػهٗ ػذد يٍ انخجشاء 

 .َزبئغّ

      √ √           

إػذاد اعزجٛبٌ نهكجبس ؽٕل اؽزٛبعبرٓى يٍ يغبالد يؾٕ األيٛخ 3-3 3-3

انزكُٕنٕعٛخ ٔأثؼبدْب ٔرطجٛمّ ػهٗ ػُٛخ يُبعجخ يٍ انكجبس يؾٕس 
 ٔرفشٚغ َزبئغّ ( 300 )اًْبو انًششٔع انجؾضٙ 

      √ √           

           √        . صٛبغخ انمبئًخ انُٓبئٛخ ثأْى انًغبالد ٔاألثؼبد3-4 3-4

          √         . ػشض انمبئًخ ػهٗ ػذد يٍ انًؾكًٍٛ نضجطٓب3-5 3-5

          √         . رؼذٚم انمبئًخ ٔفك يشئٛبد انًؾكًٍٛ 3-6 3-6

          √          َغخ انمبئًخ فٙ صٕسرٓب انُٓبئٛخ 3-7 3-7

 ٔضغ عذأل يٕاصفبد االخزجبساد ٔفك لبئًخ يغبالد يؾٕ األيٛخ 4-1 4-1

 انزكُٕنٕعٛخ ٔأثؼبدْب

        √          

 صٛبغخ أعئهخ االخزجبساد ثطشٚمخ يصٕسح رُبعت يغزٕٖ انكجبس 4-2 4-2

 ػُٛخ انجؾش

        √ √         

         √           ٔضغ انصٕسح انًجذئٛخ نالخزجبساد4-3 4-3

         √           ثشيغخ االخزجبساد نصٕسح إنكزشَٔٛخ يُبعجخ4-4 4-4

        √ √           ػشض االخزجبساد ػهٗ ػذد يٍ انًؾكًٍٛ نضجطٓب4-5 4-5

 رطجٛك رغشٚجٙ نالخزجبساد ػهٗ ػُٛخ يؾذٔدح  يٍ انكجبس نضجظ 4-6 4-6

 خصبئصٓب اإلؽصبئٛخ 

          √        

        √            رؼذٚم االخزجبساد ٔفك يالؽظبد انزؾكٛى َٔزبئظ انزطجٛك انزغشٚج4-7ٙ 4-7

 ٔضغ االخزجبساد فٙ صٕسرٓب انُٓبئٛخ ثُغخزٛٓب انٕسلٛخ 4-8 4-8

 ٔاإلنكزشَٔٛخ

          √        

 َغخ االخزجبساد ثبنؼذد انًطهٕة نهزطجٛك انًٛذاَٙ ػهٗ انكجبس ػُٛخ 5-1 5-1

 .انجؾش
 

          √        

 رطجٛك االخزجبساد ػهٗ ػُٛخ يٕعؼخ يٍ انكجبس نزؾذٚذ انًغزٕٖ 5-2 5-2

 .( فشدا 1000 )انفؼهٙ انؾبنٙ نأليٛخ انزكُٕنٕعٛخ نذٚٓى 

          √ √       
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       √            . رفشٚغ َزبئظ رطجٛك االخزجبساد ٔيؼبنغزٓب إؽصبئٛب 5-3 5-3

 . عذٔنخ انُزبئظ ٔرًضٛهٓب ثٛبَٛب 5-4 5-4

 

           √       

       √            كزبثخ رمشٚش َزبئظ رطجٛك االخزجبساد- 5-5 5-5

         √ √          رصًٛى انجشَبيظ ثصٕسرّ األٔنٛخ6-1 6-1

        √ √           ثشيغخ انجشَبيظ ثصٕسح إنكزشَٔٛخ  6-2 6-2

        √            رؾكٛى انجشَبيظ 6-3 6-3

        √            رغشٚت انجشَبيظ ػهٗ ػُٛخ يؾذٔدح6-4 6-4

       √ √            رؼذٚم انجشَبيظ ٔفك يالؽظبد انزؾكٛى ٔانزغشٚت6-5 6-5

  كزبثخ انصٛغخ انُٓبئٛخ نهجشَبيظ انُغخخ انٕسلٛخ ٔانُغخخ 6-6 6-6

 اإلنكزشَٔٛخ

           √       

      √              ٔضغ خطخ رغشثخ انجؾش7-1 7-1

      √              رغٓٛض يزطهجبد رغشثخ انجؾش َٔغخ ادٔار7-2ّ 7-2

      √              رؾذٚذ ػُٛخ انجؾش ٔإعشاءاد اخزٛبسْب7-3 7-3

    √ √ √              رطجٛك انجشَبيظ ػهٗ أفشاد انؼُٛخ ثفئبرٓب انضالس7-4 7-4

 رطجٛك اخزجبساد األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ ثؼذ دساعخ انجشَبيظ ألفشاد 7-5 7-5

 انؼُٛخ

              √    

    √                رفشٚغ َزبئظ رغشثخ انجؾش ٔيؼبنغزٓب إؽصبئٛب7-6 7-6

    √                كزبثخ رمشٚش َزبئظ لٛبط فبػهٛخ انجشَبيظ7-7 7-7

8-1 
 إػذاد لبػذح ثٛبَبد رضى أعًبء انزٍٚ اعزبصٔا اخزجبساد انشخصخ 8-1

 .انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ ، ٔانزٍٚ نى ٚغزضْٔب 

               √   

 رصًٛى شٓبدح انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ انزكُٕنٕعٛخ ثؾٛش 8-2 8-2

 .رؾًم شؼبساد انغٓبد انًشبسكخ فٙ رًٕٚم انًششٔع ٔرُفٛزِ 

               √   

  √ √                .  َغخ انشٓبدح ثبنؼذد انًطهٕة نهذفؼخ األٔنٗ 8-3 8-3

  √                 . كزبثخ ثٛبَبد انذفؼخ األٔنٗ يٍ انًغزؾمٍٛ نهشٓبدح 8-4 8-4

  √                 . اػزًبد انشٓبداد ثأخزبو انغٓبد انًشبسكخ فٙ انًششٔع انجؾضٙ 8-5 8-5
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 إلبيخ ؽفم نزغهٛى شٓبداد انشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ 8-6 8-6

انزكُٕنٕعٛخ نهذفؼخ األٔنٗ يٍ انكجبس ثؾضٕسلٛبداد انغٓبد 

 .انًشبسكخ فٙ انًششٔع أٔ يًضهٍٛ ػُٓى

                √  

 . رغًٛغ أعضاء انًششٔع انجؾضٙ ٔيخشعبرّ 9-1 9-1
 

               √   

  √ √                 كزبثخ انزمشٚش انخزبيٙ نهًششٔع انجؾضٙ ثكم أعضائ9-2ّ 9-2

  √                  َغخ انزمشٚش انخزبيٙ نهًششٔع 9-3 9-3

                   . رؾكٛى انزمشٚش انخزبيٙ نهًششع9-4 9-4

 . رؼذٚم انزمشٚش انخزبيٙ نهًششٔع  9-5 9-5

 

                  

 √                   َغخ انزمشٚش انُٓبئٙ نهًششٔع فٙ صٕسرّ انُٓبئٛخ ثؼذح َغخ يغهذح9-6 9-6

  √ √                . إػذاد ٔسلخ ثؾضٛخ يغزهخ يٍ انزمشٚش انخزبيٙ نهًششٔع انجؾضٙ 10-1 10-1

 إسعبل انٕسلخ انجؾضٛخ نًغهخ رشثٕٚخ يزخصصخ يؾكًخ إلهًٛٛخ أٔ 10-2 10-2

 دٔنٛخ أًٚٓب أٚغش 

                √  

 ارخبر كبفخ اإلعشاءاد انالصيخ نُشش انجؾش ثًب فٛٓب عذاد ركهفخ 10-3 10-3

 .انُشش 

                √  

 √ √                 . رُفٛز يبلذ ٚغفش ػُّ رؾكٛى انٕسلخ انجؾضٛخ نهُشش يٍ يالؽظبد 10-4 10-4

 √                   إػبدح إسعبل انٕسلخ انجؾضٛخ ثصٕسرٓب انُٓبئٛخ نهًغهخ 10-5 10-5

 √                  .  اعزالو يبٚفٛذ لجٕل انٕسلخ انجؾضٛخ نهُشش يٍ انًغهخ10-6 10-6

 انؾصٕل ػهٗ ثشاءح اخزشاع نهشخصخ انًصشٚخ نًؾٕ األيٛخ 10-7 10-7

 انزكُٕنٕعٛخ

                 √ 

 √                   ٔضغ آنٛخ اعزًشاسٚخ انًششٔع11-1 11-1

 √                   رغٓٛض يهف يخشعبد انًششٔع ٔٔصبئم11-2ّ 11-2

 . ٔضغ خطخ ؽفم رغهٛى انًششٔع3- 11 11-3
 

                 √ 

 إلبيخ ؽفم رغهٛى انًششٔع ثًمش عبيؼخ ثُٓب ٔثؾضٕس يًضهٍٛ 11-4 11-4

 .نغًٛغ انغٓبد انًًٕنخ ٔانًُفزح نهًششٔع

                 √ 

 رصًٛى يٕلغ نهًششٔع ػهٗ شجكخ اإلَزشَذ ٔصفؾبد سعًٛخ ػهٗ 12-1 12-1

 شجكبد انزٕاصم االعزًبػٙ
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  ػًم نٕؽبد ٔيُشٕساد ٔيهصمبد ػٍ انًششٔع َٔششْب12-2 12-2



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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 ػًم إػالَبد يمشٔءح ٔيغًٕػخ ٔيشئٛخ َٔششْب ثٕعبئم اإلػالو 12-3 12-3

 انًخزهفخ
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 .ضرورة كتابة بٌان النشاط الرئٌسً وعدم االكتفاء بتكرار الكود دون إدراج بٌان النشاط* 
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 :خطح ذًىَم أَشطح انًشزوع4-3

بند التموٌل تفاصٌل بند التموٌل 
رًٕٚم 

 *انجشَبيظ

رًٕٚم 

 انغبيؼخ

رًٕٚم انغٓخ 

 انًغزفٛذح

إجمالً 
التكلفة  

نسبة البند 
من إجمالى 

التكلفة 
)%( 

آالت  -1
 ومعدات

شراء األجيزة واآلالت والمعدات الجديدة 
تحدد بالتفصيل )المطموبة لممشروع 

 **((2)بممحق رقم 

200000 10000 25000 235000 42% 

 تجهٌزات -2

شراء التجييزات والمستمزمات المركزية 
والكيميائية المختمفة وغير ذلك من قطع 

 الغيار ومستمزمات التشغيل
70000 10000 20000 100000 18% 

دراسات  -3
وبحوث 

تكلفة فرٌق )
 (العمل

تكمفة تنفيذ األنشطة البحثية ألعضاء 
 %24 135275 28750 13500 93025 ***فريق المشروع والخبراء 

دراسات  -4
كل )وبحوث 

ماٌتم صرفه 
بخالف تكلفة 

 (فرٌق العمل

صالح األجيزة والمعدات العممية  صيانة وا 
 الموجودة بالفعل

× 5000 15000 20000 

17% 

 18875 13875 5000 × شراء المراجع العممية، وحزم برمجيات

طباعة، تصوير، استعمال مصادر 
 22000 15000 7000 × .الخ... معمومات وبرمجيات، 

قامة واشتراك أحد شباب  تكمفة سفر وا 
 10000 7000 3000 × الباحثين بأحد المؤتمرات إللقاء بحث 

 17350 15000 2350 × نثريات (تحدد بدقة)أخرى 

كل ماٌتم صرفه )الدراسات والبحوث  :4إجمالً بند 
 (بخالف تكلفة فرٌق العمل

 88225 65875 ج22350 ×

 لكل جهة 4-3-2-1 لبنود  المٌزانٌة المطلوبةإجمالً
 تموٌل

363025 55850 139625 558500 100% 

 %100 %100 .%25 .%10 %65 نسل توزٌع المٌزانٌة الكلٌة للمشروع على جهات التموٌل

 

تكلفة فرٌق )اآلالت والمعدات، والتجهٌزات، الدراسات والبحوث : ٌقتصر تموٌل البرنامج على بنود الصرف الثالث األولى * 

 .(العمل

األجهزة واآلالت والمعدات الجدٌدة المطلوبة للمشروع ٌتم شراؤها خالل الست شهور األولى للتنفٌذ، وٌتم إضافتها إلى ** 

 .المؤسسة التعلٌمٌة المتقدمة بالمشروع والتى ٌتم تنفٌذ المشروع من خاللها

من % 30التزٌد تكلفة تنفٌذ األنشطة البحثٌة ألعضاء الفرٌق البحثً للمشروع والخبراء الذٌن ٌتم االستعانة بهم عن *** 

إجمالى مٌزانٌة المشروع، وٌتم حساب تكلفة تنفٌذ األنشطة بحساب ساعات العمل الفعلٌة ومعدل أجر الساعة للدرجات العلمٌة 

 ( وزارة التعلٌم العالى–طبقاً للقواعد المعمول بها فى مشروعات تطوٌر التعلٌم بوحدة إدارة مشروعات التطوٌر )المختلفة 

 . أٌام عمل شهرٌاً للخبراء8وبما ال ٌتعدى ٌومٌن عمل اسبوعٌاً لكل عضو من أعضاء الفرٌق البحثى، وبما ال ٌتعدى 

  



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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 : يىسعح عهً فرزاخ َصف طُىَحذًىَم أَشطح انًشزوع انرذفماخ انًانُحل4-4
 

جهة
ال

 

بند التموٌل 

 التموٌل المطلول خالل

 اإلجمالً
H1 

الستة أشهر )
 (االولى

H2 
الستة أشهر )

 (الثانٌة

H3 

الستة أشهر )
 (الثالثة

ج
البرنام

 

 200000 × × 200000 آالت ومعدات- 1

 70000 - 70000 - تجهٌزات- 2

 93025 43025 50000 × (تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 3

 × × × × (بخالف تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 4

 363025 43025 120000 200000 إجمالى البنود لتموٌل البرنامج

جامعة
ال

 

 10000 × × 10000 آالت ومعدات- 1

 10000 - 5000 5000 تجهٌزات- 2

 13500 - - 13500 (تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 3

 22350 12350 5000 5000 (بخالف تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 4

 55850 12350 20000 20000 إجمالى البنود لتوٌل الجامعة

جهة 
ال

ستفٌدة
الم

 25000 × × 25000 آالت ومعدات- 1 

 20000 - 10000 10000 تجهٌزات- 2

 28750 28750 - - (تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 3

 65875 40875 25000 - (بخالف تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 4

 139625 69625 35000 35000 إجمالى البنود لتموٌل الجهة المستفٌدة

 ً
جمال

إ
التموٌل

 

 235000 × × 235000 آالت ومعدات- 1

 100000 - 85000 15000 تجهٌزات- 2

 135275 71775 50000 13500 (تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 3

 88225 53225 30000 5000 (بخالف تكلفة فرٌق العمل)دراسات وبحوث - 4

 558500 125000 165000 268500 إجمالى البنود لجهات التموٌل
 

  تم إعداد البٌان عالٌه فً ضوء الخطة التنفٌذٌة للمشروع وبحٌث ٌقتصر تموٌل البرنامج على بنود الصرف

على  (تكلفة فرٌق العمل: دراسات وبحوث- 3)الثالث األولى، وٌقتصر تموٌل البرنامج لبند الصرف الثالث 

خالل النصف سنة  (آالت ومعدات- 1)، كما ٌقتصر تموٌل البند األول (H2 ،H3)الستة أشهر الثانٌة والثالثة 

 .فقط لجهات التموٌل الثالث (H1)األولى 

 تم اعتماد جدول التدفقات النصف سنوٌة من قبل الجامعة والجهة المستفٌدة على النحو التالى: 
 

 رئٌس الجامعة ممثل الجهة المستفٌدة
: ..................... اإلسم

 : .................. التوقٌع

 

 للجهة المستفٌدة الرسمً الخاتم

: ..................... اإلسم

 : .................. التوقٌع

 

 للجامعة الرسمً الخاتم
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 :وانرعزَف تانًشزوع نُشز  آنُاخ ا4-5

 

 .ٌتم تحدٌد خطط وآلٌات النشر عن المشروع مع اإلشارة إلى أكواد األنشطة بالخطة التنفٌذٌة للمشروع
 

 

تبدأ ألٌات النشر للمشروع من بداٌة المشروع وتستمر حتى نهاٌته وخالل جمٌع مراحله ، وذلك اعتماد 

 :على عدة محاور هً 

 : المحور األول 

النشر اإللكترونً عبر موقع إلكترونً على شبكة اإلنترنت خاص بالمشروع ٌتم تصمٌمه وإدارته بمعرفة 

وكذلك تصمٌم وإدارة صفحات خاصة بالمشروع على شبكات التواصل االجتماعً الشهٌرة ، . متخصص 

األمر األول هو االنتشار غٌر المحدود للتعرٌف بالمشروع وأهمٌته : وٌضمن ذلك أمرٌن مهمٌن 

.      ومخرجاته ، واألمر الثانً هو انخفاض تكلفة آلٌة النشر هذه مقارنة بوسائل وقنوات النشر األخرى 

  (. 1-12النشاط  )

 :المحور الثانً 

: النشر عن المشروع وأنشطته وإنجازاته خالل مراحله المختلفة من خالل وسائل النشر المعتادة من 

التً ٌمكن االستفادة منها بحد ذاتها أو . اللوحات ، والمنشورات ، والملصقات ، والكتٌبات ، والصور 

 (.2-12النشاط  ). بنشرها عبر الموقع اإللكترونً وصفحات المشروع على شبكات التواصل االجتماعً 

 :المحور الثالث 

تعتمد آلٌة النشر للمشروع أٌضا على إعالنات المقروءة والمسموعة والمرئٌة فً وسائل اإلعالم 

كالصحف واإلذاعة والتلٌفزٌون ، وهذه اآللٌة مهمة جدا لكنها ذات تكلفة عالٌة جدا خصوصا إعالنات 

التلٌفزٌون ، لذا سٌلجأ فرٌق المشروع دعما من الجهات المشاركة إلى الصحف والمحطات اإلذاعٌة 

والتلٌفزٌونٌة التً ٌمكنها نشر إعالنات المشروع مجانا أو بتكلفة مخفضة ألنه مشروع خدمً الٌهدف 

 .إلى الربح 
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 يهخص انًشزوع انثحثً انًرمذو نهرًىَم: انفصم انخايض 

  ٌجب إضافة ملخص المشروع البحثى باللغة العربٌة واللغة االنجلٌزٌة حٌث سٌتم ضمه للمطبوعات
 .المستقبلٌة لبرنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً

  فً مساحة صفحة واحدة باللغة العربٌة )ٌجب أن ٌتضمن الملخص المالمح الرئٌسٌة للمشروع البحثى
وصف التعرٌف بالمشروع البحثى ، : ٌجب اإلشارة إلً النقاط التالٌة  (وصفحة واحدة باللغة االنجلٌزٌة 

، وصف مختصر للجهات ( الحتٌاجات واالوضع الراهن) الواقعٌة التى ٌهدف المشروع لحلها للمشكلة
اإلنتاجٌة أو الخدمٌة والتى ستساهم فى تموٌل المشروع وستلتزم بتطبٌق نتائج المشروع ، وصف 

 . والعائد المتوقع من التطبٌق، األنشطة الرئٌسٌة لتطبٌق المشروعالمخرجات
 .(صفحح واحذج)تانهغح انعزتُح انًشزوع انثحثً  يهخص 5-1

وقد تخلف المجتمع المصري عن ركب الكثٌر من . تقوم التكنولوجٌا بدور هام و فعال فً كل مٌادٌن الحٌاة
برنامج الرخصة و ٌعد . الدول فً تصدٌه لمحو األمٌة التكنولوجٌة فً أوج انشغاله بمحو أمٌة القراءة والكتابة

 خطوة فً سبٌل التصدي لهذه المشكلة بحٌث ٌسٌر كال المسارٌن بشكل المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة للكبار
 .متوازي ومتكامل

تنعكس خدماته علً عدد من مشروعاً خدمٌاً و ٌعتبر برنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة للكبار
 بما ٌعكس التكامل الجهات مثل جامعة بنها ـ الهٌئة المصرٌة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار ـ رابطة التربوٌٌن العرب،

بٌن مؤسسات التعلٌم العالً و مؤسسات المجتمع لحل مشكلة األمٌة بشكل عام و األمٌة التكنولوجٌة بشكل خاص و 
الخطة القومٌة الشاملة و هو بذلك ٌتماشًى الً حد بعٌد مع أهداف . اللذان ٌعدان من المجاالت ذات األولوٌة القومٌة

.  لتطوٌر التعلٌم العالً التً تهدف الً تنفٌذ مشروعات علمٌة تطبٌقٌة لدعم وتطوٌر البحث العلمً وخدمة المجتمع
     و ٌهدف هذا البرنامج إلً رفع مستوى الكبار خصوصا من هم فً سن الشباب فً التنور التكنولوجً، مما 
        . ٌجعلهم قادرٌن على التفاعل اإلٌجابً لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ، ومما ٌؤهلهم لفرص عمل وفرص حٌاتٌة أفضل

و لذلك . وهو بذلك ٌعمل علً دعم محو أمٌة القراءة والكتابة، ومن ثم ٌمنع الكبارمن االرتداد إلى األمٌة مرة أخرى
فإن لهذا المشروع عائد اقتصادي واستثماري كبٌر بشكل غٌر مباشر، إذ ٌجعل الكبار ٌجعلهم قادرٌن على التعامل 

كما أن للمشروع عائد استثماري مباشر . بشكل أفضل مع التكنولوجٌا مما ٌوفر أمواالً طائلة ٌستنفدها سوء االستخدام
باإلضافة إلً أن المشروع ٌوفر فرص . ٌضمن استمرارٌة المشروع من خالل مختلف الرسوم التً ٌتم تحصلٌها

عمل للعدٌد من الشباب الراغبٌن فً العمل كمدربٌن للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة، أوالراغبٌن فً 
 .إقامة مراكز آخرى مماثلة

 .جنٌه (523500)شهراً بمٌزانٌة اجمالٌة تبلغ  (18)و لتحقٌق ذلك سٌقوم البرنامج بعدد من األنشطة علً مدار 
: وتتضمن تلك االنشطة ما ٌلً

 . تجهٌز مركز منح الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة بمبنى كلٌة التربٌة -1
إعداد دراسة نظرٌة تفصٌلٌة للمشروع البحثً حول مفهوم محو األمٌة التكنولوجٌة ومجاالتها وأبعادها  -2

 .ومستوٌاتها وأهمٌتها
إعداد قائمة بمجاالت محو األمٌة التكنولوجٌة وأبعادها التً ٌحتاج إلٌها الكبار عٌنة المشروع البحثً و التأكد من  -3

 .صدقها
تحدٌد المستوى الحالً لألمٌة التكنولوجٌة لدى الكبار عٌنة المشروع البحثً من خالل عدة اختبارات إلكترونٌة  -4

 .مصورة مناسبة، وضبط تلك االختبارات وتحكٌمها
المخطط العام  (أ)بحٌث ٌتضمن : بناء و ضبط البرنامج المقترح للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة  -5

طرق  (د)محتوى وحدات البرنامج،  (ج)أهداف البرنامج وأهداف وحداته الفرعٌة،  (ب)لوحدات البرنامج، 
برمجة  (و)أنشطة التعلٌم والتعلم وأنشطة التقوٌم البنائً لوحدات البرنامج،  (هـ)التعلٌم والتعلم المناسبة للبرنامج، 

 . عدة نماذج من االختبارات االلكترونٌة الخاصة بوحدات البرنامج (ز)البرنامج بصورة إلكترونٌة ، 
عٌنة من الكبار فً : تطبٌق برنامج الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة على عٌنة مكونة من ثالث فئات -6

 سنة الذٌن ٌعرفون القراءة والكتابة ، وعٌنة من نفس الفئة العمرٌة الذٌن ارتدوا 35- 15الفئة العمرٌة من 
ذكور،  )لألمٌة، وعٌنة من نفس الفئة العمرٌة الذٌن الٌعرفون القراءة والكتابة ، على أن ٌراعى تمثٌل الجنسٌن 

 فً كل فئة، (إناث
 تكلٌف فرٌق من الباحثٌن والمعاونٌن فً رصد نتائج تجربة المشروع البحثً وإجراء المعالجات اإلحصائٌة  -7

 .المناسبة ، وجدولة النتائج وتمثٌلها بٌانٌا، وكتابة التقرٌر النهائً للمشروع البحثً
 تكلٌف فرٌق بإعداد ورقة بحثٌة من تقرٌر المشروع البحثً واتخاذ اجراءات نشرها فً مجلة إقلٌمٌة أو دولٌة  -8

 .واتخاذ اجراءات الحصول على براءة اختراع للرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة متخصصة،
 تصمٌم شهادات الرخصة المصرٌة لمحو األمٌة التكنولوجٌة وتنظٌم حفل لتوزٌع تلك الشهادات  بحضور ممثلٌن  -9

 .لجمٌع الجهات المشاركة
 . وضع خطط استمرارٌة المشروع  -10
 .(صفحح واحذج) يهخص انًشزوع انثحثً تانهغح االَدهُشَح 5-2



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 برنامجالتطوٌرالمستمروالتأهٌللالعتماد
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Technology plays an important and efficient role in all life fields either in developed countries or 
developing countries. In spite of this importance, the Egyptian society falls behind many other countries 
in developing technology literacy as it is occupied by attempts to encourage literacy. The program 
entitled" the Egyptian License for Adult Technological Literacy" "ELATL" is an attempt to face such a 
problem. 

ELATL is a non-profit project that is useful to many institutions such as Benha University, Adult 
Education Authority, and Association of Arab Educators. This project reflects a perfect example of the 
cooperation between these institutions and the project management team to solve a problem of a 
national priority (illiteracy in general and technological illiteracy in particular). Moreover, this project is 
in agreement with the objectives of the third phase of the national comprehensive plan for developing 
higher education here in Egypt. 

The project aims at raising the adults' awareness of technological literacy so that they should be 
able to communicate effectively and get better jobs and life. It also supports all efforts done to eliminate 
illiteracy from our society. All these may urge adults to pursue learning and never withdraw to be 
illiterate again. Moreover, this project has life-long returns that are reflected in making adults able to 
use technology consuming a huge amount of money that can be spent as a result of misuse of different 
technological means. The project also offers several employment opportunities for those interested in 
working as trainers for ELATL or those seeing a license for establishing similar centers. 

To achieve all these objectives, the project will carry out several activities through the 18 months 
with a budget of 855500 L.E. these activities are: 

 Establishing a center for ELATL in the faculty of education. 
 Preparing a theoretical review of literature about the project including the definition of 

technological literacy, its domains, its aspects, characteristics, levels, standards, and importance. 
 Preparing a list of technological literacy aspects and levels required for adults and verify its 

validity. 
 Determining the sample's level of technological literacy through conducting several electronic 

and pictorial tests that are verified for their validity and reliability. 
 Constructing and validating the suggested program for ELATL that will include: (a) the general 

framework o the program, (b) its aims and objectives, (c) its main units, (d) its content, (e) its 

teaching strategies, (f) its learning activities, (g) its evaluation techniques, (h) its electronic form, 

and (i) several forms of electronic tests for the each unit. 

 Applying the program on the selected participants.  

 Tabulating the results of the experiment and analyzing the data statistically. 

 Writing the final report for the project. 

 Preparing an article e to be published in an international or national journal. 

 Making the necessary steps to get the patent on ELATL. 

 Designing the certificate for ELATL and organizing the ceremonies for distributing them. 

 Constructing the continuation plans for the project. 
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  الطرًارج انرمذو إشعار االطرالو: انفصم انظادص 

 

 

 : ..........................................اسم المشروع

 

 

 

 

 

 

 : ..........................................اسم الباحث الرئٌسى

 : ..................................المعهد/ اسم الكلٌة 

 : ..........................................اسم الجامعة

 

 

 

. التقدم للمشروعهذه الصفحة سٌتم إعادتها للمتقدم عند تسلٌم استمارة 

. هفً األماكن الموضحة عالًوبٌانات الجهة المتقدمة  واسمك المشروع المقترحمن فضلك اكتب اسم 

 

 : يٍ ُٕٚة ػُّأٔبرنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد يذٚش 
 

: االســم

 

: التوقٌع

 

: التارٌخ

 

 

 

 ..........................................................: الرمز الكودي الستمارة التقدم

 

 ........................................:تارٌخ التسلٌم


