








 . مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .أهــــــــــــداف المشـــــــــــــــــــروع  

 .العمـــــــــــــــــــــــــل منهجيــــــــــة  

   





يمثل مجتمع المعلومات اللغة السائدة في العالم في الوقت الحالي مما ادي الي        

ظهور مبادرات دولية لوضع احصائيات عن مجتمع المعلومات لمعرفة مدي تأثيــــر 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على النمو االقتصادي واالجتماعي في المجتمعات 

 .المختلفة 

ولمواكبة هذه المبادرات الدولية كان هناك ضرورة حتمية إلعداد مشروع المؤشرات 

 -:االلكترونية االساسية لقياس مجتمع المعلومات لمعرفة 

 .مكانة مصر بين دول العالم في مجال تكنولوجيــــا االتصــــــــــاالت و المعلومـــــــات   •

 مدي تأثير تكنولوجيا االتصاالت والمعلومــــات في المجــــاالت المختلفــــة للمجتمــع  •

 .وكذلك تأثيرها على تنمية المهارات والقـــدرات للمـــوارد البشرية    





ساسيــة لمجتمع المعلومات من خالل ألالمؤشرات اإعداد 

 -:قاعدة بيانات تساعد على تحقيق  إنشاء

 . المشاركة في انشاء قاعدة بيانات عالمية وإتاحتها على االنترنـــــتالعمل على  -2
 

عن طريق      واجتماعيا  اـــــــاقتصادي عصيـاغة إستراتيجيات تهدف إلى نمو المجتم -1 

  . رارــذي القـــــم متخــــــدعتقديم المعلومــــة الدقيقــــة فـــي الوقـــت المناســب ل   
 

متابعة تطوير المؤشرات واألدلة المشتركة بما يتفق مع المعاييـــــــر العمل على  -3

 .العالمية الصادرة عن المنظمات المعنية بذلك 

العمل على تقليـــــل الفجـــوة الرقميـــة بيـن مواطني البلد الواحد وبين البلـــدان  -4

 . المختلفة 
 

تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول ذات االفضلية من حيث القــــدرات وتلك التي  -5

 . تحتـــــــاج الــــــــى الدعـــم في هذا المجـــال
 





     تم دراســة المؤشرات االلكترونية التي صدرت في جميع المجاالت ومعرفة اهمية كل مؤشـــر مع األخـــــــذ 
 

  فــــى اإلعتبـــارالمعاييـــر الخاصـــة بطبيعــــة المجتمــــــع المصـــرى والتــى تســــــــــــاهم فــي تنميتـــــــــه
 

-:والمبادرات التي تم االستعانة بها في هذا الصدد التي صدرت من المنظمات اآلتية   
 

ESCWA  - UNCTAD - ITU – MCIT – ECLAC - World Bank - Africa ICT Indicators  Workshop 

 البنية االساسية لالتصـــــاالت1.

 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة2.

 قطاعات الدولـــــــــــــــــــــــة3.

 شركات تكنولوجيا المعلومـات4.

 أنديــــة تكنولوجيا المعلومـات5.

  مقاهـي االنترنـــــــــــــــــــــت6.

 (   المعاهد االزهرية  –الخاص  –الحكومي ) التعليم ما قبل الجامعي 7.

 (   االزهـــــــــــــري  –الخاص  –الحكومي ) التعليم الجامعـــــــــــي 8.

 وقد تم مراعاة جميع المؤشرات التي صدرت في هذه المرحلة و استخراج النشرات النهائية للمجاالت االتية  :-



 

 * تم مراعاة و اضافة جميع المؤشرات االلكترونية التى صدرت في اعداد االستبيانات الخاصة بالتعليم من الجهات اآلتية

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * تم  جمع االستبيان من  وزارة التربية و التعليم  و وزارة التعليم العالي  واألزهــــــــر ما قبل الجامعي - الجامعي .

 

 

 

منظمة 

 اليونسكو

LABORATORIO 

مختبر امريكا الالتينية 

 لتقدير جودة التعليــــم 

MLA 

مراقبة االنجازات 

 التعليمية 

PASEC 

برنامج تحليل النظم 

 التعليمية 

PIRLS 

التقدم في القراءة الدولية 

 للدراسات األدبية 

PISA 

برنامج التقدير الدولي 

 للطالب

TIMSS 

االتجاه نحو دراسة دولية 

  –الرياضيات والعلوم  –

WEL-SPS   &  OECD 

اليونسكو ومنظمة التعاون 

  االقتصادي والتنمية

استمارة التعليم المجمعة  2007/استمارة التعليم  المجمعةمن وزارة التعليم العالى/الخريجين ازهرى 2007.doc
استمارة التعليم المجمعة  2007/استمارة التعليم ما قبل الجامعي من الوزارة/التعليم الازهرى 2006.doc
استمارة التعليم المجمعة  2007/استمارة التعليم  المجمعةمن وزارة التعليم العالى/الخريجين من وزارة التعليم.doc
استمارة التعليم المجمعة  2007/استمارة التعليم  المجمعةمن وزارة التعليم العالى/الخريجين من وزارة التعليم.doc
استمارة التعليم المجمعة  2007/استمارة التعليم ما قبل الجامعي من الوزارة/2007 التعليم.doc
استمارة التعليم المجمعة  2007/استمارة التعليم ما قبل الجامعي من الوزارة/2007 التعليم.doc


 

:تم االستعانة باإلطار المميكن الخاص بالمدارس من وزارة التربية والتعليم وتم اعطاء رقم كودي لكل مدرسة كاألتي *   

 

 

 

 

 

 

 

 
 * اعداد استبيانات تفصيلية للتعليم ما قبل الجامعي يتم جمعها ميدانيـا على  ثالثـة مستويات ) المدارس – المدرسين – الطلبة (

.من المدارس الحكومية والخاصة واألزهري ومجتمع شامل للمدارس الذكية % 10على ان يتم جمع هذه البيانات كعينة     
 

يتم جمعهـا كتجربــــــــة اولية لهـــــــــــــــــذا العام وتـم اختيـــار كليـــة تجـــارة اعداد استبيانــــات تفصيلية للتعليم الجامعــي*   

   جامعة عين شمس ويتـــم جمــــع بيانـــــات االستبيـــان علـــــى ثالثـــــــــة مستويـــات ) الكلية – األساتذة – الطلبة ( .

 

 

 نوع التعليم

 كود المرحلة

 كود المحافظة

 كود القسم

 كود النشاط

مسلسل المدرسة على 

 مستوى المرحلة

استمارة التعليم التفصيلي 2007/التعليم ما قبل الجامعي/استمارة الطلبة.doc
استمارة التعليم التفصيلي 2007/التعليم ما قبل الجامعي/استمارة المدرسين.doc
استمارة التعليم التفصيلي 2007/التعليم ما قبل الجامعي/استمارة المدارس.doc
استمارة التعليم التفصيلي 2007/التعليم الجامعي/الطلبـــــة.doc
استمارة التعليم التفصيلي 2007/التعليم الجامعي/الأساتذة.doc
استمارة التعليم التفصيلي 2007/التعليم الجامعي/الأساتذة.doc
استمارة التعليم التفصيلي 2007/التعليم الجامعي/الجامعات.doc


     

 مما سبق يتضح ان هناك منهجية متكاملة تم اتباعها للعمل في مشروع المؤشرات االلكترونيـــــة  **    

 لقياس مجتمـع المعلومات من خالل دراسة دائمــة ومستمرة لكــــل مرحلــــة حيث تم تحديث االستبيانات 

 لجميع المجاالت الستخـــــراج النشرات النهائية متوافقة مــــــع المؤشرات االلكترونية الحديثة والتطــور 

 السريع لتكنولوجيـــــــــا االتصـــاالت والمعلومات والمبادرات التي تصدر في هذا الصـدد وذلك لتقديــــــم

 المعلومة الدقيقة من خالل قاعــــدة بيانات تحتوي على سلسلة زمنية للمؤشرات تعكس الصورة الحقيقية 

 .  لمجتمع تكنولوجيا المعلومـــــــات الى من يهمة االمر وتقديم الخبرات في هذا المجال 
 





المعاهــــــــــــــــــــــــــــد/ الجامعـــــــــــــــــــات / اجمالي المـــــــــــــــــــــدارس   

المعاهـــــــــــد التي بها تليفونات ثابتــــــــــة/ الجامعــات / اجمالي المــــــــدارس   

المعاهــــــــــــــــــــــــــــد/ الجامعـــــــــــات / اجمالي التليفونات الثابتة بالمدارس   

التي بها اجهزة فاكـــــــــس المعاهــــــــــد/ الجامعــــــات / اجمالي المــــــــدارس   

المعاهـــــــــــــــــــــــــد/ الجامعـــــــــــات / اجمالي اجهزة الفاكس بالمـــــــدارس   

المعاهــــــــــــــد التي بها حاسبـــــــــات/ الجامعــــــــات / اجمالي المــــــــــدارس   

المعاهـــــــــــــــــــــــد/ الجامعــــــــــــات / اجمالي الحاسبات بالمــــــــــــــــدارس   

الجامعات والمعاهد التي بها شبكة  داخليـــــــــــــــــــــــــــــــــة/ اجمالي المدارس   

الجامعات والمعاهد التي بها انترنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت/ اجمالي المدارس   

الجامعات والمعاهــــــــــــــــــــــد/ اجمالي الحاسبات المتصلة باالنترنت بالمدارس   

Dial Up  الجامعات والمعاهد التي تتصل باالنترنت عن طريق/ اجمالي المدارس  

DSL الجامعات والمعاهد التي تتصل باالنترنت عن طريق      / اجمالي المدارس   

ISDN الجامعات والمعاهد التي تتصل باالنترنت عن طريق     / اجمالي المدارس   

الجامعات والمعاهد التي بها معامل للتعليم االلكترونـــــــــــــــي/ اجمالي المدارس   

الجامعات والمعاهد التي بها مكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات/ اجمالي المدارس   

الجامعات والمعاهد التي بها فيديــــــو لألغراض التعليميـــــــة/ اجمالي المدارس   

الجامعات والمعاهد التي بها تليفزيون لألغراض التعليميـــــــة/ اجمالي المدارس   



ماكينة تصوير –بروجيكتور  –عارض افالم  –الراديو –مدي توفر الكهرباء   

 عدد األجهزة الخاصة بالمعمــــــــــــــــــــــل

 عدد الطلبة لكل جهاز بالمعمــــــــــــــــــــــل

 عدد االجهزة المتصلة باالنترنت بالمعمــــــل

 عدد ساعات عمل المعمل االسبوعيــــــــــــة

االساتذة بالمعمل/ مجاالت استخــدام الطلبة   

االساتذة بالمعمل/ عدد مرات حضور الطلبة   

 اجمالـــــــــــــــــــــي المدرسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 مدرسي تكنولوجيا االتصاالت والمعلومــــــــــــــــــــــات

 اجمالـــــــــــــــــــــي الكتـــــــــــــب بالمكتبــــــــــــــــــة

 اجمالي كتب تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بالمكتبـة

 مدي استخدام الحاســـــب بالمـــــــواد الدراسيــــــــــــة

 أي المواد الدراسية يتـــــــم استخـــــــدام الكمبيوتـــــــر

(اإلدارة  –األساتذة  –الطلبة ) اجمالي الحاسبات المتصلـــــــــة باالنترنت الخاصة بــ   

(اإلدارة  –األساتذة  –الطلبة ) اجمالي الحاسبات الغير المتصلة باالنترنت الخاصة بــ   

(الخ –تبرعات من جهات خارجية  -تبرعات من جهات داخلية  -ميزانيات مخصصة ) مصادر االنفاق على تكنولوجيا المعلومات   




















