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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
 


